
 
 
 
 
 
 

ASSEMAE ‐ Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 

 

 

ISBN 978-85-99947-20-3 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE ‐ Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 

 

 

Sobre a ASSEMAE 

 

A Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) é uma organização 

não governamental, criada em 1984, cuja finalidade é unir, representar e apoiar os serviços 

municipais de saneamento básico, responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e drenagem urbana. 

 

Com reconhecimento e credibilidade internacional, a Assemae reúne quase dois mil associados, 

atuando nas diversas esferas do poder público, além de participar do Conselho Nacional das 

Cidades, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, conselhos estaduais de saneamento e comitês 

de bacias hidrográficas. 

 

Por considerar o saneamento básico como direito de todos, a entidade defende a gestão pública 

dos serviços do setor, sendo referência na luta pela sustentabilidade, controle social e melhor 

qualidade de vida nos municípios brasileiros. Para a Assemae, o saneamento básico é questão de 

saúde pública, e por essa razão, deve ser priorizado nas políticas brasileiras, com transparência, 

ética e participação da sociedade. 

 

Saiba mais: www.assemae.org.br 
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Apresentação da 21ª EEMS 

Para incentivar a produção técnico-científica e permitir a troca de experiências bem sucedidas na 

área de saneamento básico, a Assemae realiza no município de Campinas (SP) o 47º Congresso 

Nacional de Saneamento da Assemae, considerado o maior encontro anual do setor no Brasil. 

Tradicionalmente conhecido como Assembleias Nacionais, em 2017 o evento passa a se chamar 

Congresso de Saneamento da Assemae, reunindo aproximadamente dois mil participantes de 19 

a 22 de junho de 2017. 

Um dos principais atrativos do congresso é a apresentação de trabalhos técnico-científicos com a 

finalidade de promover a troca de experiências e de informação entre os serviços municipais de 

saneamento básico e os pesquisadores do setor. Os trabalhos podem abordar uma diversidade de 

temas conjunturais do saneamento básico, a exemplo de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, manejo dos resíduos sólidos, drenagem urbana, eficiência energética, educação 

ambiental, redução de perdas de água ou gestão integrada de resíduos sólidos. 

Com conteúdo inédito, os trabalhos visam apresentar experiências que fortaleçam a ação dos 

municípios no âmbito dos serviços de saneamento básico. Durante o evento, os autores são 

avaliados e concorrem a premiações oferecidas pela Assemae. Em Campinas, o primeiro autor do 

melhor trabalho receberá como premiação o pagamento de todos os custos relativos à passagem, 

hotel, alimentação e isenção de inscrição para participar do 48º Congresso Nacional de 

Saneamento da Assemae, em 2018. 

Estamos de braços abertos para receber sua experiência. Seja bem-vindo. 

 

Aparecido Hojaij   
Presidente da Assemae 

  

Paulo Sérgio Scalize  
Coordenador da 21ª EEMS 
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Temário 
 

Tema Descrição 

Abastecimento de Água Captação, tratamento, abastecimento e distribuição 
de água; resíduo de ETA. 

Esgotamento Sanitário Caracterização, coleta, tratamento, disposição, 
reuso, lodos e biossólidos. 

Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos 
Sólidos 

Reciclagem, coleta, tratamento, disposição final e 
aterros, logística reversa. 

Drenagem Urbana e Manejo das Águas 
Pluviais 

Manejo e drenagem de águas pluviais, hidrologia 
urbana, tratamento e gestão. 

Recursos Hídricos Mananciais superficiais e subterrâneos; 
planejamento, gestão e aproveitamento das águas; 
controle da poluição; políticas e estudos avaliativos; 
cobrança pelo uso da água. 

Saúde Pública e Controle de Vetores Doenças, controle de vetores, epidemiologia, 
vigilância sanitária e salubridade ambiental. 

Política e Gestão dos Serviços de 
Saneamento Básico 

Política, planejamento e gestão ambiental; política, 
planejamento e gestão de serviços públicos de 
saneamento básico, regulamentação, eficiência 
gerencial, organização e qualidade. 

Educação Ambiental e Comunicação Social Participação e controle social; educação ambiental, 
formação gestão e capacitação de pessoas em 
saneamento e meio ambiente. 

Gestão e Redução de Perdas de Água; 
energia e eficiência energética 

Gestão e perdas nos sistemas de abastecimento de 
água; energia e meio ambiente; conexão entre água 
e energia; eficiência energética em saneamento; 
gestão; controle e redução de consumo. 

Planos Municipais, Regionais e Estaduais 
de Saneamento Básico e Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos 

Elaboração, implementação e manutenção de planos 
municipais, regionais e estaduais de saneamento 
básico; gestão dos resíduos sólidos, consórcios; 
plano de segurança hídrica. 

Política Tarifária e Modelos Regulatórios Estudos tarifários, sustentabilidade econômica-
financeira, estudos de impacto regulatório, atuação 
de agências reguladoras, inadimplência e 
arrecadação, fiscalização, dívida ativa. 

Saneamento Rural Água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, gestão 
comunitária. 
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RESUMO  

Este estudo tem por objetivo analisar o valor da existência e do aperfeiçoamento da Inspeção e da 

Especificação de materiais em uma empresa de saneamento. Para isto, o procedimento se 

resume a: encontrar diferenças e agregar práticas na esfera da gestão e administração de 

materiais.A Especificação e a Inspeção de materiais são ferramentas utilizadas para assegurar 

que as compras realizadas na empresa atendam à qualidade necessária e às determinações da 

lei de licitações 8.666/93. O desenvolvimento deste processo é fundamentado na necessidade e 

na importância do mesmo, a fim de evitar prejuízos financeiros, gastos com retrabalhos e 

desperdício de água. Para atingir tais metas, é realizada uma padronização na Especificação e na 

Inspeção de Materiais, onde as informações geradas alimentam o banco de dados da empresa, 

para que a mesma possa efetuar um controle eficaz do estoque e do fornecimento dos materiais e 

equipamentos aos setores usuários.  

Palavras-chave: Especificação de materiais. Inspeção. Eficiência. Transparência. Credibilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

Com a escassez de água no planeta, alguns países encontram dificuldades para o abastecimento 

e distribuição a população e indústrias, métodos têm sido adotados visando garantir a 

disponibilidade do produto/serviço e o fim do desperdício deste recurso sustentável e finito. 

Tomando como exemplo a busca da diminuição das perdas nas redes de distribuição de água, por 

intermédio de equipamentos eletrônicos capazes de detectar vazamentos, observa-se que é de 

extrema importância que os materiais (tubos, conexões e acessórios) utilizados para a confecção 

dessas redes ofereçam um nível aceitável de qualidade e durabilidade, garantindo assim o 
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transporte de milhares de metros cúbicos de água tratada, sem que ocorram vazamentos e 

transtornos para a população, o que inclusive é capaz de causar prejuízo financeiro considerável.  

O objetivo deste trabalho é abordar a necessidade e a importância da Especificação e Inspeção 

dos Materiais utilizados pelas Empresas de Abastecimento de Água e Saneamento, a fim de evitar 

prejuízos financeiros e gastos desnecessários com retrabalhos oriundos do desperdício de água. 

Para exemplificar, foi tomado como base um projeto adotado na Coordenadoria de Inspeção e 

Especificação da Empresa de Abastecimento de Água e Saneamento da cidade de Campinas.  

O objetivo do projeto é a criação de um programa que padroniza sistematicamente a 

especificação de materiais, bem como adota procedimentos para inspeção de materiais adquiridos 

pela Empresa supracitada. 

 Especificar um material é fazer uma descrição completa desse material, com o intuito de atender 

suas necessidade de manuseio. Os processos de classificação, codificação e descrição são 

entendidos por Dias (2010), Viana (2010) necessários, para que uma administração de estoques 

seja eficaz e eficiente.  

Para um controle e uma prática eficiente no controle de materiais, em primeiro lugar é feita uma 

análise dos recursos disponíveis da organização, ainda segundo Viana (2010, p. 73) o sucesso 

dessa ação depende de algumas condições expostas a seguir: 

 Existência de catalogação de nomes, que necessariamente precisa ser padronizada; 

 Estabelecimento de padrões de descrição; 

 Existência de programa de normalização de materiais. 

Conforme explica Viana (2010, p.74), A Especificação (descrição) é a identificação dos aspectos 

mais relevantes de um produto, que ajuda a classificá-lo de acordo com algum critério de 

interesse circunstancial. Segundo Dias (2010) a descrição feita na especificação tem que estar de 

forma correta considerando alguns critérios ou regras que ajudam para que o processo se torne 

preciso e eficiente:  

 A denominação deve ser sempre no singular, o que possibilita a determinação das 

quantidades específicas dos produtos; 

 A denominação deve se prender ao material especificamente e não a sua embalagem ou 

forma; 

 Utilizar denominações únicas para materiais de mesma natureza; 

 Utilizar abreviaturas padronizadas. 

A gestão de inspeção e especificação de materiais, pode se transformar em benefícios, que 

podem ser direcionados à aplicação de tecnologia de informação no controle de matérias, para 

dar mais eficiência no controle e gerenciamento do fluxo de informação dentro de uma 

organização. (BALLOU, 1993). 
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A necessidade de uma melhor utilização de recursos faz com que se destaque o princípio da 

eficiência, do melhor custo x benefício. Esse contexto é essencial para que a gestão de materiais 

seja aplicada de forma coerente, fica assim expressa a importância e o objetivos da administração 

de recursos materiais, na gestão e administração de materiais e os processos de inspeção e 

especificação, que é maximizar o uso dos recursos materiais na organização, ou seja, evitar 

desperdícios. (FENILI, 2015) 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho trata-se de um acompanhamento diário da rotina da Coordenadoria de 

Inspeção e Especificação da Empresa de Abastecimento de Água e Saneamento da cidade de 

Campinas, o mesmo incorpora um estudo e projeção das consequências que tal projeto trouxe e 

trará para a instituição e para a população.  

A importância desta pesquisa tem como pressuposto apresentar os benefícios e vantagens para 

as empresas que fazem uso de um sistema de gestão de materiais prático, eficiente e eficaz. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Importância da Especificação: 

A especificação de materiais segue normas que definem em relação aos materiais: sua 

fabricação, padronização, armazenamento correto e uso, em geral a especificação é essencial ao 

sistema de compra e venda sendo possível colocar no mercado o produto certo para o uso 

correto.  

Fora desenvolvido, internamente, um processo de padronização das especificações de materiais, 

equipamentos, produtos e serviços, a fim de aperfeiçoar a gestão das especificações, 

proporcionar maior isonomia aos fornecedores e propiciar compras com materiais que atendam às 

necessidades.  

Para a execução de tal procedimento, o Setor de Especificação e Inspeção de Materiais adquiriu a 

ferramenta, Software, para auxiliar na padronização e paralelamente fez um contrato com a ABNT 

– Associação Brasileira de Normas Técnicas, para visualização e impressão das Normas 

Brasileiras – NBR.  Na busca da situação ideal (Padronização das especificações) foi criado um 

procedimento, no qual os requisitantes, ao solicitarem a criação e/ou revisão de especificações de 

materiais e equipamentos, devem fornecer ao Setor de Especificação e Inspeção os seguintes 

dados: 

 Fornecer a descrição detalhada do material ou equipamento; 

 Informar as normas de referência, nacionais e internacionais (NBR, ABNT, ISO, DIN, AISI, 

etc.); 
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 Informar as unidades de medidas usuais no mercado (kg, ton, l, m, mm, peça, caixa, barra, 

etc.); 

 Informar o dimensional dos materiais e equipamentos; 

 Informar a validade mínima bem como a garantia dos materiais e equipamentos; 

 Definir o tipo de inspeções (se na Empresa e/ou no fabricante); 

 outros, de acordo com tipo de material ou equipamento. 

Após a finalização da especificação, é criado um código para o material ou equipamento e o 

mesmo, alimenta a base dados da empresa, local o qual todos os funcionários terão acesso à esta 

informação. Abaixo, a tabela 1 fornece o exemplo de um material especificado dentro do processo 

de padronização, realizado através do software.  

 

Tabela 1 - Exemplo de um material especificado dentro do processo de padronização 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O usuário deve estabelecer uma faixa de medição, exatidão, estabilidade, configuração e 

condições do processo que podem afetar o desempenho, sendo aplicado. Ele deve conhecer as 

normas técnicas e legais e determinar como elas devem ser usadas para se obter o desempenho 

projetado do produto. 

O fornecedor e o usuário devem concordar no documento de compra em que as partes da 

especificação aplicam-se os limites concordados, que os meios serão empregados pelo fabricante 

para garantir que o produto esteja dentro destes limites e que o usuário consiga verificar se o 

produto entregue, de fato, satisfaz as especificações e as normas envolvidas.  O uso inteligente 

de normas e especificações garantem produtos melhores e medidores mais exatos e confiáveis.  

A tabela 2 apresenta algumas Normas Brasileiras utilizadas para as especificações dos materiais 

e equipamentos e posteriormente nas inspeções.  

Descrições do Item Visualização 

NOME VÁLIDO TUBO PVC PBA 

NORMA NBR 5647 PARTE 1 

COR MARROM 

FLUIDO AGUA 

CLASSE PRESSAO 1,0 MPA 

JUNTA ELASTICA 

ANEL JEI 

ANEL JERI 

DIAMETRO NOMINAL DN 0075 

COMPRIMENTO 6.000 mm 

DATA FABRICACAO MAXIMO 24 MESES 

GARANTIA 12 MESES 

PLANO INSPECAO SAN.A.IN.PR 01 REVISAO 01 
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Tabela 2 - Normas ABNT de Especificação de Materiais. 

ABNT – NBR Assunto 

ABNT NBR 5647-1: 2004 
Versão Corrigida:2007 

Sistemas para adução e distribuição de água - Tubos e conexões de PVC 
6,3 com junta elástica e com diâmetro nominais ate DN 100.  

Parte 1: Requisitos gerais 

ABNT NBR 7675:2005  
Tubos e conexões de ferro dúctil e acessórios para sistemas de adução e 

distribuição de água – Requisitos 

ABNT NBR 7665:2007 
Sistemas para adução e distribuição de água - Tubos de PVC 12 DEFOFO 

com junta elástica – Requisitos 
ABNT NBR 8194:2013 Medidores de água potável — Padronização 

ABNT NBR 14968:2003 
Versão Corrigida: 2003 

Válvula-gaveta de ferro fundido nodular com cunha emborrachada - 
Requisitos 

ABNT NBR 14865:2012 
Versão Corrigida: 2012 

Copos plásticos descartáveis 

ABNT NBR 7287:2009 
Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno reticulado 

(XLPE) para tensões de isolamento de 1 kV a 35 kV - Requisitos de 
desempenho 

ABNT NBR 12972:2009 
Tecnologia gráfica - Envelope convencional de papel para correspondência - 

Especificações 
ABNT NBR 15464-

10:2010 
Produtos de papel para fins sanitários  

Parte 10: Papel higiênico institucional folha dupla em rolo - Classificação 
ABNT NBR 10160:2005 Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil - Requisitos e métodos de ensaios 

ABNT NBR 7362-2: 1999 
Sistemas enterrados para condução de esgoto  

Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com parede maciça 
ABNT NBR ISO 

20345:2015 
Equipamento de proteção individual - Calçado de segurança  

 

Importância da inspeção: 

As diferenças existentes entre os sistemas organizacionais públicos e privados em relação aos 

sistemas de compras e gerenciamento está em sua forma de organizar e gerenciar seu 

patrimônio, no caso do setor público, deve-se seguir em sua administração o que a lei determina; 

a proibição de “contratar ou comprar por conta própria”, ela depende de concursos na contratação 

do quadro de colaboradores e da licitação no caso das compras de materiais ou contratação de 

serviços, isso deve-se ao objetivo de selecionar a melhor proposta e dar oportunidade às 

empresas de forma a preservar a Isonomia do processo. 

Em compreensão de que os materiais adquiridos pela empresa devem estar de acordo com o 

especificado dentro dos processos licitatórios, fora implantado um processo de inspeção no qual 

todos os materiais recebidos antes de sua utilização devem passar por inspeções.   

O objetivo das inspeções é para garantir a qualidade dos materiais adquiridos pela empresa e 

consequentemente a satisfação dos clientes internos (usuários) gerando com isto a redução de 

custos e tempo com retrabalhos e manutenções, além de melhorar a imagem da empresa perante 

a população, tomando as seguintes ações e procedimentos: 

 Criação de planos de inspeções para cada tipo de material recebido; 

 Criação de registros de inspeções para cada material inspecionado; 
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 Aquisição de instrumentos de medição, como exemplo, paquímetros, medidor de 

espessura de camadas; balanças de precisão; durômetro, etc; 

 Convênio com a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, para utilização visual 

e impressa das NBR’S – Normas Brasileiras; 

 Contratação de engenheiros para a realização das inspeções dos materiais. 

Para garantir que o processo ocorra de forma adequada, foram incluídos nos Editais, cláusulas 

referenciando todos os procedimentos e regras para as inspeções dos materiais a serem 

adquiridos.   

Depois de contemplado o vencedor no processo licitatório e verificado toda a documentação do 

fornecedor é emitida pela empresa uma Ordem de fornecimento indicando os materiais, 

quantidades e data da entrega, sendo que para que esses sejam recebidos, deverão passar por 

inspeção, esse trabalho é realizado por inspetores antes da utilização. As inspeções são divididas 

em dois procedimentos: 

 Para material cuja inspeção se dá através de ensaio visual, dimensional, e produtos 

químicos, esses são inspecionados na Empresa, imediatamente após a entrega pelo 

fornecedor, seguindo a especificação do material, NBR de referência e/ou normas 

vigentes, sendo que os produtos químicos são analisados nos laboratórios da Empresa, 

antes da sua aplicação. 

 Para material cuja inspeção verifica-se além do ensaio, visual, dimensional, a performance, 

a inspeção é realizada diretamente no fabricante, seguindo as especificações da Empresa, 

NBR de referência do material e/ou normas vigentes. 

Para os materiais aprovados nas inspeções, seja na própria Empresa ou no fabricante, é emitido 

um Relatório de Inspeção de Materiais indicando a CONFORMIDADE do produto, e caso sejam 

reprovados é emitido o relatório indicando que o material está NÃO CONFORME e os motivos que 

levaram a reprovação, sendo que para este caso, o fornecedor deve fabricar/produzir um novo 

lote do material, o qual passará por inspeção novamente.   

As ferramentas utilizadas nas inspeções são: 

 Especificação do material; Norma Brasileira (NBR) da ABNT. 

 Portarias do Inmetro; 

 Portaria nº 2.914, de dezembro de 2011 - A Norma vigente de potabilidade da água para 

consumo humano; 

 Normas internacionais, como exemplo, ASTM - American Society for Testing and Materials, 

IEC - International Electrotechnical Commission, ISO - Iternational Organization for 

Standardization; 

 Instrumentos de Medição. 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    7 

 

Os Relatórios e planos de inspeções de materiais utilizados e elaborados pela empresa seguem o 

padrão conforme os modelos citados abaixo. 

 Modelo de Relatório de Inspeção – RI Material de Estoque (Figura 1); 

 Modelo de Plano de Inspeção – Tubo PVC Ocre Parede Maciça – Esgoto (Figura 2). 

 

Figura 1 – Modelo de Relatório de Inspeção – RI Material de Estoque 
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Figura 2 – Modelo de Plano de Inspeção – Tubo PVC Ocre Parede Maciça – Esgoto 

 

As figuras 3, 4, 5 e 6 e a tabela 3 representam respectivamente: relação de inspeções realizadas 

para itens que serão destinados ao estoque ou às obras, comparativo de inspeções realizadas por 

cada inspetor da empresa, número de inspeções relativas à cada tipo de material adquirido pela 

empresa, porcentagem de aprovação e de reprovação a cada tipo de material e o total de 

Inspeções por mês; estes são parâmetros que determinam, dimensionam e ajudam a administrar 

o andamento do processo. 
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Figura 3 – Inspeções realizadas em 2015 – estoque x obras 

 

 

Figura 4 - Comparativo das Inspeções realizadas em 2015 por inspetor  
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Figura 5 - Número de Inspeções realizadas por tipo de material  

 

 

Figura 6 - Representação da porcentagem de aprovação e reprova de material em 2015 
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Tabela 3  – Total de Inspeções  (2015) 

 

 

Os principais indicadores de perdas, utilizados pela Empresa, IPD (Índice de Perdas na 

Distribuição) e IPF (Índica de Perdas no Faturamento), compreendem perda física de água, que é 

provocada principalmente por vazamentos na infraestrutura de adução, reservação e distribuição 

de água, e perda não física provocada principalmente por submedição nos hidrômetros e fraudes 

nas ligações. Abaixo na figura 7 observa-se o quadro do Índice de Perdas na Distribuição de água 

das redes gerenciadas pela Empresa ao longo dos últimos anos. 

 

Figura 7 – Índice de Perdas na Distribuição de Água (Campinas) 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho tem permitido uma integração entre os setores usuários a fim de que todo material 

adquirido pela empresa seja inicialmente especificado e posteriormente inspecionado, de forma 

que quando adquiridos e declarados Conformes, os materiais atendam às demandas de 

quantidade e qualidade. Com a implantação do sistema, observou-se uma melhora significativa na 

qualidade dos materiais recebidos pela Empresa, desta forma, o projeto demonstra de forma 

crescente uma influência positiva para/com a redução das perdas d’água e das manutenções com 

retrabalhos nas redes de água e esgoto geridas pela empresa, além de trazer uma melhor 

condição de trabalho para os colaboradores. 

As comprovações dos resultados deste processo são a diminuição nos indicadores; IPF de 34,6% 

para 11,2%, e o IPD de 37,7% para 20,8%, no período de 1994 a 2015, calculados através das 

fórmulas do SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério das 

Cidades.   

O presente trabalho aponta para a necessidade de se intensificar o planejamento e execução dos 

projetos em uma Empresa de Abastecimento e Saneamento, para que os objetivos expostos 

sejam totalmente atendidos.  

A Inspeção de Materiais tem se tornado muito relevante dentro da organização, onde como 

complemento pretende-se implantar um projeto para a Qualificação dos Materiais, a fim de reduzir 

o índice de materiais reprovados em inspeções, garantindo assim uma melhoria contínua do 

processo como um todo.  
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RESUMO  

Toda água destinada ao consumo humano requer um padrão de qualidade que permita garantir a 

saúde pública. Nesse sentido, a Portaria MS Nº 2914/2011 estabelece os padrões nacionais de 

potabilidade da água, apresentando os Valores Máximos Permitidos para diversos parâmetros. O 

abastecimento humano por meio de cisternas está associado à aspectos culturais, ambientais e 

socioeconômios que podem intervir na qualidade da água armazenada. Este trabalho objetivou 

estudar a qualidade da água de cisternas rurais do município de Santa Brígida - BA e discutir a 

aplicabilidade dos padrões de potabilidade da Portaria MS Nº 2914/2011 e do Manual de 

orientações para a qualidade da água potável da World Health Organization (WHO), a partir da 

comparação dos resultados quando aplicados aos padrões de ambos documentos. Foram 

estudadas 87 cisternas, com coleta de água e análise de parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos in loco, utilizando kits de potabilidade da água. Os resultados indicaram que as 

amostras analisadas encontram-se fora dos padrões potabilidade de ambos os documentos. 

Contudo, os critérios da WHO demonstraram-se mais específicos e apropriados à realidade local 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    14 

 

do Semiárido e à tecnologia utilizada, sinalizando a necessidade do controle e vigilância por parte 

do Poder Público para melhoria progressiva da qualidade da água dos sistemas avaliados.   

Palavras-chave: Qualidade da água, cisternas, padrões de potabilidade da água 

 

INTRODUÇÃO 

A coleta e reservação de água de chuva têm uma tradição de milhares de anos de uso como 

tecnologia de abastecimento de água, tanto para usos domésticos como para agricultura. 

Levando-se em conta que a escassez de recursos hídricos é um grande problema em países em 

desenvolvimento, o uso dessa tecnologia se apresenta como um método benéfico para minimizar 

a carência de água nessas regiões (HELMREICH; HORN, 2009).  

O Brasil é um País beneficiado com recursos hídricos, que, entretanto, encontram-se mal 

distribuídos dentro do território brasileiro. O semiárido, que ocupa 18,2% do território nacional, é a 

região mais crítica do Brasil em relação à escassez de água. A região semiárida abrange mais de 

20% dos municípios brasileiros e abriga cerca de 12% da população do País (ASA, 2017a). Diante 

desse contexto de escassez hídrica e considerando o histórico de pobreza do Semiárido 

Brasileiro, a coleta e reserva da água de chuva se apresenta como uma solução alternativa para o 

abastecimento de água, visto que se trata de uma tecnologia de pequena escala, sem 

necessidades de altos investimentos ou operação complexa, com o potencial de ser construída 

com participação dos beneficiários e oferece água de boa qualidade se tomadas as devidas 

medidas de higiene.  

No início dos anos 2000, a Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), entidade que agrega mais 

de 3 mil organizações da sociedade civil e que trabalha para o desenvolvimento social, 

econômico, político e cultural do semiárido, desenvolveu o Programa Um Milhão de Cisternas 

(P1MC), que envolveu, além de outros objetivos, a construção de cisternas para coleta e 

armazenamento de água pluvial. A elaboração do P1MC se baseou em experiências de 

organizações da sociedade civil que trabalharam no semiárido com a construção de cisternas de 

placas. O P1MC foi planejado dentro de uma ótica de participação popular, envolvendo o maior 

número possível de atores. Em 2003, esse Programa foi incorporado às ações do Governo 

Federal por meio do Programa Acesso à Alimentação do então Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDSCF). Segundo dados da ASA até o momento foram construídas 

um total de 595.629 cisternas (ASA, 2002; ASA, 2017b). 

A implementação do Programa tem implicado em uma série de desafios relacionados à seca 

prolongada e ao uso e funcionamento do sistema. Na literatura, diversas questões têm embalado 

o desenvolvimento de estudos que têm versado sobre a questão de gênero, impactos na saúde, 

impacto nas relações de poder, dentre outros. Alguns estudos têm se dedicado a investigar a 

qualidade da água consumida pela população. No entanto, a avaliação da qualidade da água e da 
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sua potabilidade têm se deparado com a falta de uma normatização específica e apropriada para 

as tecnologias de captação e armazenamento de águas de chuva. Também são poucos os 

estudos que buscam discutir essa questão. 

Krishna (1993) estabeleceu em seu estudo recomendações para padrões mais adequados de 

qualidade da água de cisternas de captação de água de chuva. Segundo essas recomendações, 

o estabelecimento dos padrões devem levar em conta os vários fatores ambientais que podem 

afetar a água coletada. O autor destaca que os padrões estabelecidos devem ser atingíveis e não 

ideais e sugere que o parâmetro “coliforme termotolerante” é o mais apropriado para indicar a 

qualidade da água de cisterna.  

No Brasil, a Portaria do Ministério da Saúde Nº 2914/2011 dispõe sobre os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. A Portaria privilegia a regulação do fornecimento de água pelos sistemas ou 

soluções coletivas, não avançando na definição de padrões para as soluções individuais como 

sistemas de captação e armazenamento de águas de chuva. Entretanto, a Portaria estabelece um 

padrão microbiológico para a água potável, segundo o qual a água não deve apresentar 

Escherichia coli em nenhuma amostra de água coletada. Também são definidos padrões físico-

químicos e organolépticos, a exemplo da turbidez que deve ser menor que 5NTU. A Portaria 

define ainda em seu Art. 4º. que “Toda água destinada ao consumo humano proveniente de 

solução alternativa individual de abastecimento de água, independentemente da forma de acesso 

da população, está sujeita à vigilância da qualidade da água” (BRASIL, 2011, p. 2). Assim, no 

semiárido nordestino, o uso de cisternas como solução alternativa de abastecimento de água deve 

estar associado a um monitoramento eficaz, sendo necessário que os padrões da qualidade da 

água se adequem à realidade da região. 

A World Health Organization (WHO), em seu Manual de orientações para a vigilância e 

monitoramento de água, faz recomendações que levam em conta diferentes sistemas e contextos 

do abastecimento de água. O Manual recomenda que os parâmetros E. coli (ou coliformes 

termotolerantes) e cloro residual (quando há prática de cloração para desinfecção) devem fazer 

parte da verificação mínima da qualidade da água de sistemas de abastecimento de água 

individuais ou gerenciados pela comunidade. Esses parâmetros devem ser suplementados, 

quando apropriado, pelo ajuste do pH (quando há prática de cloração) e pela verificação da 

turbidez. Os parâmetros citados podem ser medidos in loco por meio de equipamentos de teste de 

baixa sofisticação e representam um monitoramento eficiente e de baixo custo para estabelecer o 

estado higiênico da água, e, portanto, o risco de doenças devido à ingestão de água contaminada 

(WHO, 2011). 

Considerando a necessidade de adequação dos parâmetros estabelecidos pela Portaria MS Nº 

2914/2011 para a qualidade da água de cisternas, o objetivo deste trabalho é analisar a 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    16 

 

aplicabilidade dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria citada e pelo Manual de 

orientações para a qualidade da água potável da Organização Mundial da Saúde. A análise 

efetuar-se-á a partir da comparação entre os resultados de potabilidade da água de cisternas do 

município de Santa Brígida - Bahia quando aplicados os padrões de ambos documentos citados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia envolveu uma pesquisa de campo com coleta de dados primários no município de 

Santa Brígida, no Semiárido Baiano. A região de estudo foi selecionada considerando os 

seguintes critérios: situação de escassez hídrica (precipitação média anual menor que 600mm) e 

população do município (menor que 20.000 habitantes).  

A qualidade da água das cisternas construídas pelo P1MC foi analisada em duas campanhas, 

sendo uma no período seco e outra no período chuvoso. A partir de uma amostragem aleatória 

estratificada foram coletadas amostras da água da cisterna de 87 domicílios e analisados os 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos que determinam a potabilidade da água, segundo a 

Portaria MS Nº 2914/2011.  

A análise microbiológica dos Coliformes Termotolerantes e Totais foi efetuada por meio do kit 

microbiológico Colipaper da empresa Alfakit, que utiliza uma cartela com meio de cultura em 

forma de gel desidratado (Figura 1). Conforme orienta o kit, a cartela foi envolvida na amostra e 

levada à estufa por 15 horas, à temperatura de 36ºC a 37ºC. Após o período de incubação, 

efetuou-se a contagem das colônias, considerando sempre os dois lados da cartela.  

 

Figura 1 - Kit para detecção de Coliformes Totais e Termotolerantes em água, utilizados nos 

trabalhos de campo 
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Fonte: Dos autores, 2015. 

 

Os parâmetros físico-químicos Dureza, Cloreto, Cor, Ferro, Amônia, Cloro e pH foram 

determinados por meio do Kit Técnico de Potabilidade, também da empresa Alfakit. Esse kit é 

composto por reagentes para 100 testes de cada parâmetro analisado, micro estufa, cubetas, 

provetas, maleta para transporte, bolsa de gelo, caixa térmica, manual de instruções e cartelas 

colorimétricas por meio das quais são determinados os parâmetros por comparação visual (Figura 

2). Ressalta-se que os referidos Kits demonstraram eficiência através do método Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater e são aprovados e registrados pelo Ministério 

da Saúde.  

 

Figura 2 - Kit colorimétrico água doce, utilizado nas atividades de campo  

 
Fonte: Dos autores, 2015. 

 

Na sequência, os resultados das análises foram enquadrados segundo os padrões de potabilidade 

estabelecidos pela Portaria MS nº 2914/2011 para a água de consumo humano proveniente de 

soluções alternativas individuais e comparados com as recomendações da Organização Mundial 

da Saúde dispostas no Manual de orientações para a qualidade da água potável, considerando os 

padrões propostos para sistemas de abastecimentos individuais ou gerenciados pela comunidade. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A pesquisa desenvolvida no município de Santa Brígida, proposta no projeto inicial, estabelecia 

estudar cisternas com coleta de água de chuva. Porém, durante o levantamento de campo, foi 

detectada ausência de chuva na região e a intervenção da setor público para abastecer as 
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cisterna com carro-pipa, a partir da captação da água, no rio São Francisco, em um ponto no 

município de Ibó-BA. Por meio de questionários aplicados nas duas campanhas para as famílias 

beneficiárias pelo P1MC, identificou-se que cerca de 54% das cisternas em Santa Brígida eram 

abastecidas exclusivamente por água de chuva na primeira campanha e na segunda 36%. A 

Figura 3 apresenta as formas de abastecimento das cisternas de Santa Brígida nas duas 

campanhas realizadas. 

 

Figura 3 - Origem da água armazenada nas cisternas de Santa Brígida. 2013 e 2015. N=174 

 
Fonte: Dos autores, 2017. 

 

As análises das amostras de água coletadas nas cisternas em Santa Brígida indicaram que a 

alcalinidade variou nas duas campanhas entre 10 e 110mg/L de CaCO3. No geral, as águas 

naturais possuem alcalinidade variando na faixa de 30 a 500mg/L de CaCO3. Nas águas de 

consumo humano esse parâmetro não tem significado sanitário, embora possa apresentar sabor 

desagradável (BRASIL, 2006; PEREIRA et al., 2010). Nos sistemas de abastecimento de água a 

alcalinidade mostra-se importante para os processos de coagulação e controle da corrosão já que 

possibilita neutralizar ácidos na água. Considerando apenas o abastecimento das cisternas por 

meio de água de chuva, na primeira campanha, em 68% das amostras a alcalinidade foi inferior a 

50mg/L, enquanto na segunda esse percentual foi de 16%. Considerando todas as fontes de água 

(rede de distribuição, poço, carro pipa, etc.) essa proporção chegou a 48% (Tabela 1). 

Os resultados evidenciaram que nas duas campanhas de coleta de amostras, as águas das 

cisternas abastecidas com água de chuva possuíam teores de cloreto variando de 20 a 320mg/L, 
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sendo que na primeira campanha cerca de 21% das amostras apresentaram teores menores que 

80mg/L e na segunda esse percentual chegou a 48%. Quando se analisa todas as fontes de 

abastecimento das cisternas, constata-se que os teores aumentam, sendo que cerca de 53% das 

amostras possuíam teores de cloreto entre 90 a 140mg/L e 17% atingiram valores acima do 

permitido pela Portaria MS Nº 2914/2011 (250mg/L) (Tabela 1). No que se refere às águas de 

chuva era de se esperar teores baixos de cloreto, sendo que esses resultados podem indicar que 

a água entrou em contato com resíduos, quer seja ao escoar pelo telhado, tubulações ou na 

própria cisternas em face do manuseio  inadequado, como por exemplo, com a retirada de água 

com balde. O cloreto é comum em águas naturais e residuárias, podendo produzir um gosto 

salino. Dejetos humanos e de animais podem elevar o teor de cloreto na água. O cloreto pode 

produzir danos às instalações metálicas e em estruturas de construção (BRASIL, 2006), e no caso 

das cisternas pode, em teores elevados, trazer prejuízos às estruturas de placas pré-moldadas de 

concreto. 

A dureza indica a presença de sais de cálcio e magnésio ou ainda metais bivalentes. Podem 

causar sabor desagradável na água, produzir efeitos laxativo e reduzir a formação da espuma de 

sabão (BRASIL, 2006). As amostras de água coletadas em Santa Brígida evidenciaram que o teor 

de dureza variou de 10 a 140mg/L, sendo que na primeira campanha 62% das amostras tinham 

teores menores que 50mg/L e na segunda 87,1% os teores variavam entre 60 e 100mg/L (Tabela 

1). Esses valores estão muito abaixo do permitido pela Portaria MS Nº 2914/2011 (500mg/L). 

A cor indica a presença de substâncias dissolvidas na água, podendo apresentar intensidades que 

variam de 0 a 200 unidades de Hazen, sendo de difícil percepção em valores inferiores a 10uH. A 

prática da cloração de água com cor pode implicar na geração de produtos cancerígenos 

(BRASIL, 2006), o que se constitui uma preocupação no caso particular dos sistemas de captação 

de água de chuva. Isso porque as cisternas estão susceptíveis à introdução de resíduos por 

diversos meios e a prática disseminada de cloração sem o devido cuidado e controle pode 

implicar na geração desses compostos. Em Santa Brígida, pôde-se constatar que as amostras das 

cisternas abastecidas com água de chuva não apresentaram problemas com a cor aparente, com 

cerca de 98% e 100% das amostras com cor igual a 3uH, na primeira e segunda campanha, 

respectivamente (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Teores e intensidades das características físico-químicas das amostras de água 

coletadas em cisternas abastecidas com água de chuva e outras fontes. Município de Santa 

Brígida-Bahia, 2014-2015 

Parâmetros 
físico - químicos 

Faixas 

Cisternas abastecidas com água 
de chuva (%) 

Cisternas 
abastecidas por 

todas as fontes de 
água (%) (N=174) 

1a Campanha 
(N=47) 

2a Campanha 
(N=31) 

Alcalinidade 
(mg/L) 

10 - 50 68,0 16,0 48,0 

60 - 80 32,0 42,0 33,0 

90 - 110 - 42,0 20,0 

Cloreto (mg/L) 

20  - 80 21,3 48,4 29,3 

90  - 140 44,7 51,6 53,4 

150 - 210 19,1 - 9,2 

220 - 320 14,9 - 7,5 

330 - 450 - - 0,6 

Dureza (mg/L) 

10 - 50 61,7 12,9 37,9 

60 - 100 31,9 87,1 60,3 

110 - 140 6,4 - 1,7 

Cor (uH) 

3 97,9 100,0 98,9 

5 2,1 - 0,6 

25 - - 0,6 

Ferro (mg/L) 0,25 100,0 100,0 100,0 

Amônia (mg/L) 0 100,0 100,0 100,0 

Cloro (mg/L) 

0 100,0 -

0,1 - 83,9 92,0 

0,25 - 16,1 8,1 

pH 

6 2,1 0,0 0,6 

7 57,5 90,3 68,9 

7,5 36,2 6,5 21,8 

8 4,3 3,2 8,6 

Fonte: Dos autores, 2017. 
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Os teores de ferro na água (0,25mg/L), tanto das amostras de água de chuva como de outras 

fontes, evidenciaram condições próprias para consumo humano já que as amostras apresentaram 

valores máximos abaixo do permitido pelo Ministério da Saúde (0,3mg/L). Comportamento 

semelhante ocorreu com o parâmetro amônia: todas amostras coletadas em todas as fontes 

apresentaram ausência deste parâmetro. Já o cloro foi ausente em todas as amostras de água de 

chuva da primeira campanha, enquanto que na segunda, cerca de  84% das amostras 

apresentaram teor de 0,1mg/L. Cerca de 92% das amostras coletadas e provenientes de todas as 

fontes possuíam teor 0,1mg/L de cloro (Tabela 1). 

A exemplo do estudo de Amorin e Porto (2003), as características bacteriológicas da água das 

cisternas é um problema a ser enfrentado. Na primeira campanha apenas 21% das amostras 

coletadas em cisternas abastecidas com água de chuva não apresentavam coliforme total e 

termotolerante. Já na segunda, essa proporção foi zero (ou seja todas apresentaram coliformes 

totais) e 48%, respectivamente (Tabela 2). Considerando o padrão do Ministério da Saúde essas 

águas estariam impróprias para o consumo humano.  

 

Tabela 2 – Teores e intensidades das características bacteriológicas das amostras de água 

coletadas em cisternas abastecidas com água de chuva e outras fontes. Município de Santa 

Brígida-Bahia, 2014-2015 

Parâmetros 

microbiológicos 
Faixas 

Cisternas abastecidas com 

água de chuva (%) 

Cisternas 

abastecidas por 

todas as fontes 

de água (%) 

(N=174) 

1a Campanha 

(N=47) 

2a Campanha 

(N=31) 

Coliformes Totais 

(UFC/100mL) 

0 21,3 - 2,3 

3200,0  - 10666,7 46,8 58,1 44,8 

12800,0 - 19200,0 31,9 25,8 33,3 

21333,3 - 25600,0 17,0 12,9 11,5 

27733,3 4,3 3,2 8,0 

Coliformes 

Termotolerantes 

(UFC/100mL) 

0 21,3 48,4 39,7 

3200,0  - 10666,7 31,9 48,4 38,5 

12800,0 - 19200,0 36,2 3,2 16,1 

21333,3 - 25600,0 8,5 - 3,4 

29866,7 2,1 - 2,3 

Fonte: Dos autores, 2017. 
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A Tabela 3 apresenta os valores de referência da Portaria Nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, 

constatando-se a inadequação da qualidade da água das cisternas analisadas, do ponto de vista 

bacteriológico e sua adequação para os parâmetros físico-químicos, exceto para o cloreto. 

 

Tabela 3 -  Valores para referência de potabilidade da água para consumo humano segundo 

a Portaria Nº 2914/2011 do Ministério da Saúde 

Parâmetros VMP(1) Unidade 

Microbiológico 
Coliformes totais

Ausência em 100 mL UFC/100mL. 

Escherichia coli

Organoléptico 

Cor 15 uH(2) 

Cloreto 250 mg/L 

Amônia 1,5 mg/L 

Dureza total 500 mg/L 

Ferro 0,3 mg/L 

Químico 

pH 6,0 - 9,5 Unidade de pH 

Alcalinidade * mg/L 

Cloro 5,0 mg/L 

(1) Valor Máximo Permitido; (2) Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L). 

* A alcalinidade não é um parâmetro específico, porém é importante para a avaliação geral. 

** Após o tratamento da água. 

Fonte: BRASIL, 2011 (adaptado pelo autor). 

 

A WHO, reconhecendo as fragilidades do abastecimento humano de água em países em 

desenvolvimento e as diferentes fontes utilizadas pelas populações, apresenta padrões de 

qualidade da água mais adaptados às circunstâncias e condições locais, considerando a 

respectiva tecnologia.   

O Manual de orientações para a qualidade da água potável da WHO recomenda que os 

parâmetros mínimos para a verificação da qualidade da água de sistemas de abastecimento de 

água individuais ou gerenciados pela comunidade são a concentração de E. coli (ou coliformes 

termotolerantes em substituição) e cloro residual (quando há prática de cloração para 

desinfecção). Os parâmetros de cloro, pH e turbidez são sugeridos pelo Manual por melhor 

estabelecerem o estado higiênico da água e, portanto, o risco de doenças devido à ingestão de 

água contaminada.  
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Em relação ao parâmetro microbiológico (concentração de E. coli ou coliformes termotolerantes), 

o Manual estabelece, a princípio, a ausência em qualquer amostra de 100mL. Entretanto, uma alta 

proporção de sistemas de abastecimentos de água individuais e de pequena escala em 

comunidades não atendem a essa exigência, situação que necessita de uma abordagem menos 

restritiva. Nessas circunstâncias, o Manual recomenda uma classificação da qualidade da água 

em relação à porcentagem de amostras negativas para E. coli, por meio de uma classificação 

geral de segurança da água, relacionada com as prioridades de ação a serem tomadas, de acordo 

com a quantidade da população abastecida por um determinado sistema de abastecimento. A 

Tabela 4 apresenta tal classificação: 

 

Tabela 4 - Exemplo de categorização de sistemas de abastecimento de água potável com 

base no tamanho da população e na classificação da qualidade de modo a priorizar ações.  

Qualidade do sistema de 

abastecimento de água* 

Proporção (%) de amostras negativas para E. coli 

<5.000 

habitantes 

5.000 – 100.000 

habitantes 

>100.000 

habitantes 

A 90 95 99 

B 80 90 95 

C 70 85 90 

D 60 80 85 

*A qualidade decresce de A para D. 

Fonte: WHO, 2011 (adaptado e traduzido pelo autor). 

 

A classificação da água em categorias (A, B, C e D) é utilizada para estabelecer objetivos 

realísticos para melhoria progressiva da qualidade da água, sendo que a qualidade da água 

decresce de A para D. O Manual estabelece a correlação da classificação da água com resultados 

de inspeção sanitária da fonte de água de modo a identificar as causas mais importantes e 

medidas de controle de contaminação.  

A Tabela 5 apresenta um exemplo de avaliação de prioridade de medidas de remediação para 

suprimentos de água potável comunitárias com base no sistema de classificação proposto e 

escore de inspeção sanitária. 

Como observado na tabela, quanto menor a proporção de amostras negativas para E. coli num 

determinado sistema de abastecimento de água e quanto maior a suscetibilidade de 

contaminação por fezes humanas ou de outros animais, mais urgentes são as ações que devem 

ser tomadas . 
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Tabela 5 - Exemplo de avaliação de prioridade de medidas de remediação para suprimentos 

de água potável comunitárias baseado em sistema de classificação de qualidade 

microbiológica e escore de inspeção sanitária. 

 Score de risco de inspeção sanitária 

(suscetibilidade de contaminação a partir de fezes humanas e animais) 

0 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 10 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
  

E
. c

o
li*

 

A       

B       

C       

D       

*Classificação baseada no conteúdo mostrado na Tabela 4. 

Baixo risco: 

nenhuma ação 

exigida 

Risco intermediário: 

baixa prioridade de ação 

Alto risco: maior 

prioridade de 

ação 

Risco muito 

alto: ação 

urgente exigida 

Fonte: WHO, 2011 (adaptado e traduzido pelo autor). 

 

A Tabela 6 apresenta os valores de referência para os parâmetros cloro residual, turbidez e pH 

definidos pelo Manual da World Health Organization. 

 

Tabela 6 - Valores de referência para qualidade da água de sistemas de abastecimento de 

água individuais ou gerenciados pela comunidade dos parâmetros cloro residual, turbidez 

e pH 

Parâmetro  Valor de referência  

Cloro residual Entre 0,2 mg/L e 5 mg/L 

Turbidez 
< 5 NTU (situação crítica)  

ou < 1 NTU (situação ideal) 

pH Entre 6,5 e 8,0 

Fonte: WHO, 2011. 

 

O valor mínimo de cloro de 0,2 mg/L foi estabelecido de modo a garantir a ocorrência da 

desinfecção por cloração, e o valor máximo de 5 mg/L objetiva assegurar a aceitação 

organoléptica da água. Em relação à turbidez, apesar do valor de 5NTU ser considerado alto, 

comparado ao limite estabelecido para sistemas de abastecimento de água de larga escala, o 

Manual estabelece esse limite crítico para sistemas de abastecimento de água de pequena escala 

nos quais o tratamento é limitado e os recursos são escassos. Entretanto, também especifica que 
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o limite ideal de turbidez deve ser de 1NTU, mesmo para sistemas individuais ou comunitários. O 

valor de referência para o parâmetro pH variou de 6,5 a 8, sendo que o valor máximo de 8 foi 

definido devido à eficiência da desinfecção por cloração em pH abaixo de 8.  

Para as cisternas abastecidas com água de chuva, 21,3% das amostras coletadas na primeira 

campanha e 48,4% na segunda campanha não apresentaram coliformes termotolerantes. Já para 

as cisternas abastecidas por todas as fontes de água, esse percentual foi de 39,2% (Tabela 2). De 

acordo com a classificação da WHO em sistemas de abastecimento para uma população inferior a 

5.000 pessoas (Tabela 4), todas as amostras coletadas nas cisternas de Santa Brígida estariam 

num patamar abaixo da categoria D, na qual 60% das amostras devem apresentar resultado 

negativo para E. coli ou coliformes termotolerantes. Segundo as recomendações do Manual da 

WHO a situação da qualidade da água das cisternas em Santa Brígida é considerada de alto risco 

e requer ação urgente independentemente do risco analisado por meio de inspeção sanitária 

(Tabela 5).  

A análise de E. coli ou coliformes termotolerantes é o principal parâmetro definido pelo Manual da 

WHO. Embora o cloro residual seja uma das análises mínimas recomendadas para sistemas 

alternativos, não se sabe se a água foi clorada ou não. Entretanto, foi detectado cloro residual em 

algumas amostras das cisternas analisadas, indicando que houve a cloração da água. Um total 

100% das amostras de cisternas abastecidas exclusivamente por água de chuva na primeira 

campanha foram negativas para o parâmetro cloro, já na segunda campanha, 83,9% 

apresentaram concentração residual de cloro de 0,1mg/L e 16,1% de 0,25mg/L. Para as cisternas 

abastecidas com águas de todas as fontes, 92% apresentaram concentração de cloro de 0,1mg/L 

e 8,1% apresentaram concentração de 0,25mg/L (Tabela 1).  

O Manual da WHO estabelece que os parâmetros pH e turbidez podem suplementar os 

parâmetros E. coli ou coliformes termotolerantes e cloro residual para avaliação da qualidade da 

água quando apropriado. Como não houve verificação da turbidez durante a campanha, não foi 

possível avaliar a conformidade das amostras para esse parâmetro. Entretanto, o pH apresentou-

se em conformidade com o padrão da WHO em todas as amostras. É importante ressaltar que o 

Manual chama atenção que os parâmetros e valores estabelecidos são somente sugestões para o 

monitoramento da água em diferentes contextos, não tendo peso de lei. Estabelece ainda, que 

outros parâmetros de significância local também devem ser medidos quando apropriado.  

Um aspecto que merece ser abordado é a adequação dos padrões de potabilidade estabelecidos 

pela Portaria MS Nº 2914/11 à qualidade da água proveniente de sistemas individuais. Apesar de 

dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade, a referida Portaria é mais criteriosa e específica quando se 

refere à sistemas de abastecimento de água por meio de rede de distribuição e solução alternativa 

coletiva de abastecimento de água, com ou sem canalização e sem rede de distribuição. 
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A Portaria MS Nº 2914/11, em seu Anexo I, separa o padrão microbiológico segundo o tipo de 

água e exige para água de consumo humano a ausência de Escherichia coli em 100ml de água. 

Esse parâmetro não foi avaliado na pesquisa, contudo, a presença de coliformes termotolerantes 

nas amostras alertam para a possível presença de Escherichia coli, que é um indicador de 

contaminação de origem fecal humana fortemente associado ao risco da presença patógenos.  

Para a WHO (2011), a natureza e os padrões de potabilidade, assim como a frequência das 

amostragens, devem variar entre países e regiões. Portanto, o desenvolvimento das normas 

devem considerar uma variedade de fatores ambientais, culturais, econômicos, etc. Assim, 

incentiva as autoridades competentes a desenvolverem padrões adaptados às circunstâncias e 

condições locais. Verifica-se que esses aspectos não são integralmente considerados pela 

Portaria MS Nº 2914/11 para o abastecimento por meio de soluções individuais. Entretanto, o 

anexo XV da Portaria estabelece critérios menos rígidos para o monitoramento da água em 

sistemas alternativos coletivos, dentre os quais inclui a distribuição de água por veículo 

transportador (carro-pipa), determinando menos parâmetros de análise e menor frequência de 

amostragens para esses casos, sendo essa uma forma de abastecimento de água que tem sido 

utilizada para suprir as cisternas do P1MC diante da seca prolongada que atinge a região.  

De uma forma geral, as especificidades do abastecimento de água por meio de cisternas não 

estão representadas no padrão de potabilidade preconizado por esta Portaria, como por exemplo, 

a dificuldade de verificação da qualidade da água com frequência, a interferência do manuseio do 

sistema e da manipulação da água na qualidade, o nível de educação sanitária e noção de saúde 

das famílias, etc.  

A qualidade da água da cisterna está sujeita a muitos fatores ambientais e sociais, e quaisquer 

padrões de qualidade estabelecidos devem ser baseados no fato de que a contaminação pode 

ocorrer de diversas fontes (KRISHNA, 1993). 

O Manual da World Health Organization descreve exigências mínimas de práticas de segurança 

para proteger a saúde dos consumidores (WHO, 2011). Apesar de não citar os padrões de 

potabilidade e frequência de amostragem específicos para sistemas de captação de água de 

chuva (os padrões utilizados neste trabalho são os recomendados para sistemas alternativos 

gerenciados pela comunidade e sistemas individuais), o manual aborda sobre essa forma 

específica de abastecimento de água e explica as principais fontes de risco de contaminação da 

água e os procedimentos necessários para estabelecer barreiras ao risco.  

 

CONCLUSÃO 

Apesar de não ser um padrão obrigatório, as diretrizes estabelecidas pela WHO (2011) 

representam uma relevante contribuição para o uso de cisternas como alternativa para o 

abastecimento humano de água, vez que, elucida a importância do estabelecimento de padrões 
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de potabilidade mais adaptados às condições locais e a tecnologia adotada, tendo em vista que os 

padrões de potabilidade deveriam considerar uma variedade de aspectos ambientais, 

socioculturais e econômicos e, consequentemente, variar regionalmente. Assim, seriam mais 

representativos e praticáveis, sem dispensar a segurança da saúde humana. 

Diante do exposto faz-se necessário que o Ministério da Saúde ao promover a revisão da Portaria 

Nº 2.914/2011 considere não só a diversidade de padrões tecnológicos de abastecimento de água 

como também os fatores sociais, econômicos e instituicionais locais tendo como objetivo maior o 

fornecimento de água de qualidade para a proteção da saúde da população. 
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RESUMO  

O lodo resultante das estações de tratamento de água, tem aspecto pastoso e, seu uso tem sido 

estudado para ser disposto de maneira correta, no meio ambiente. O objetivo do presente trabalho 

é tratar o lodo da Estação do Tratamento de Água Capim Fino do Serviço Municipal de Água de 

Piracicaba-SP utilizando o resíduo da produção comercial de cogumelos Pleurotus ostreatus var. 

shimeji, para transformar o lodo em um fertilizante e/ou um substrato para plantas. O tratamento 

foi realizado na forma de leira, baseado nas técnicas de compostagem, por 30 e 60 dias. A leira foi 

formada com 135 kg de resíduos de cogumelos, 150 g de amônio (45% de N) e 260 L do lodo do 

decantador úmido, recém coletado. A umidade ficou em média 70% e a temperatura 31°C, 

durante o processo. Foram retiradas amostras de 30 kg aos 30 e 60 dias, secas em estufa a 60°C. 

O lodo tratado foi misturado ao solo, na concentração de 10 g Kg-1 (20t ha-1). O efeito na melhora 

da germinação e crescimento de milho foi bastante visível, o peso úmido, das raízes aumentou em 

44 e 70%, com 30 e 60 dias, respectivamente, em relação ao solo controle e, ao redor de 14% 

maior do peso seco. O lodo tratado aos 60 dias misturado 50%, à substrato comercial para 

germinação de sementes de Eucalyptus Urograndis, proporcionou aumento de 1,25 vezes ou 25% 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    29 

 

na germinação das sementes comparado com substrato comercial, aos 8 dias da semeadura. Os 

resultados mostram o bom potencial da utilização da técnica para tratamento do lodo. 

Palavras-chave: lodo de ETA; fertilizante; condicionador; resíduo sólido; biotratamento. 

 

INTRODUÇÃO 

A composição do lodo das Estações de Tratamento de Água (ETA) está relacionada com a 

qualidade do manancial utilizado, com os insumos e as metodologias aplicadas ao tratamento da 

água. Em geral, o lodo de ETA apresenta granulometria fina de aspecto pastoso. Seu destino nos 

corpos d’água tem se mostrado tóxico para os organismos aquáticos e quando armazenado é um 

passivo ambiental com problemas de disposição (Tsutiya e Hirata, 2001; Messias, 2013). Quando 

tratado e misturado a outros materiais tem se mostrado de grande utilidade. Os possíveis usos 

foram discutidos por Wagner e Pedroso (2014), tendo como alternativas a disposição em aterro, 

aplicação controlada no solo, compostagem, fabricação de cimento, aplicação em concreto, 

recuperação de coagulantes, controle de liberação de H2S e seu tratamento em estações de 

tratamento de esgoto (Tsutiya e Hirata, 2001; Wagner e Pedroso, 2014; Iwaki, 2017). Os lodos de 

ETAs têm sido classificados, de acordo com a ABNT NBR 10.004 (2004), como Resíduo classe II 

A não inerte, com solubilidade em água. A ausência de tratamento adequado de resíduos leva a 

degradação dos ambientes, necessitando buscar soluções diversificadas, com viabilidades 

técnicas e econômicas.  A Norma técnica L1.022 (CETESB, 2007) versa sobre avaliação do uso 

de produtos biotecnológicos para tratamento de efluentes líquidos, resíduos sólidos e remediação 

de solos e águas, ressaltando a utilização de microrganismos para o tratamento. Os fungos do 

gênero Pleurotus, são comestíveis e reconhecidos como grandes produtores de enzimas que 

catalisam a transformação de compostos orgânicos e inorgânicos. Têm sido utilizados para 

recuperação de solos degradados e tratamentos de efluentes (Silva, 2004). Santos (2014) incubou 

o lodo de ETA Capim Fino, Piracicaba, SP, inoculado com Pleurotus, desenvolvido em bagaço de 

cana-de-açúcar, alcançando valores de germinação e crescimento de plantas de milho e girassol, 

superiores ao controle testados em substrato comercial. O lodo, de mesma origem, foi tratado por 

Bitencourt (2016), com as mesmas espécies de fungos, incubados por 60 dias e então 

incorporado ao solo, em diversas concentrações, registrando que a concentração de 10 g kg-1 (20 

t/ha) resulta em um bom desenvolvimento de plantas de milho, sem causar toxicidade ou acumulo 

de elementos químicos indesejáveis. A utilização da norma ABNT NBR ISO 11269-2 (2014) facilita 

a avaliação de fitoxicidade para plântulas desenvolvidas em solos contaminados ou remediados, 

medindo a emergência e o desenvolvimento de plântulas de pelo menos duas espécies vegetais.  

O objetivo do presente trabalho é tratar o lodo da Estação do Tratamento de Água Capim Fino do 

Serviço Municipal de Água de Piracicaba-SP, utilizando o resíduo da produção comercial de 

cogumelos Pleurotus ostreatus var. shimeji, para produção de fertilizante e/ou substrato aplicando 
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a norma técnica L1.022 (CETESB, 2007) e testando a fitotoxicidade pela norma ABNT NBR ISO 

11269-2 (2014). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

MICRORGANISMO: O resíduo da produção de cogumelos, foi doado por empresa local, após 90 

dias de produção e consiste de um bloco sólido, úmido, contido em sacos plásticos escuros de 

cerca de 4 kg, composto de bagaço de cana-de-açúcar e micélio do fungo Pleurotus ostreatus var. 

shimeji, com os micélios vivos e enzimas ativas: lacase e manganês peroxidase, entre outras. 

LODO DE ETA: O lodo da ETA Capim Fino, SEMAE Piracicaba, SP, foi coletado no decantador, 

quando desativado para limpeza, com balde inox de 10 L, no momento da formação da leira.  

SOLO: O solo para incorporação do lodo tratado (10g kg-1) foi coletado na ESALQ/USP, seco ao 

ar, seguido de peneiramento a 2 mm, analisado em termos de fertilidade e classificado como tipo 

Latossolo Vermelho distrófico típico (Tabela 1). O pH foi acertado para neutralidade com 

carbonato de cálcio. 

METODOLOGIA: A implantação do experimento foi baseada nas normas técnicas da CETESB 

L1.022 (2007) e na ABNT NBR ISO 11269-2 (2014). O tratamento do lodo foi realizado na forma 

de leira, baseado na técnica de compostagem, para produção de fertilizante e/ou substrato. A leira 

foi formada com 135 kg de resíduos de cogumelos e adicionados 150 g de amônio com 45% de 

nitrogênio e 260 L do lodo do decantador úmido, recém coletado. Foi realizada a mistura com 

ajuda de pá e enxada, no pátio de secagem de lodo do SEMAE/Piracicaba-SP, sendo uma área 

aberta, cimentada, livre de circulação de máquinas e equipamentos. Foram coletadas três 

amostras para medição de umidade no tempo zero, trinta e 60 dias, resultando médias de 76,21; 

67,00 e 69,02%, respectivamente. Aos trinta dias a leira foi revirada e homogeneizada, com pá e 

enxada. Foi então acrescentado cerca de 30 kg de serragem antes da revirada. A temperatura da 

leira foi medida em 20 pontos, com termômetro digital tipo espeto, e ficou ao redor de 31,4°C, 

durante o processo. Foram retiradas amostras com cerca de 30 kg aos 30 e 60 dias, secas em 

estufa a 65°C com circulação de ar, passadas por peneiras de 7 mm de malha para posterior 

análises e testes com plantas e enviado para análise para sua caracterização como composto 

(Tabela 1). O lodo tratado foi misturado ao solo na proporção de 10 g kg-1.Testes de germinação 

de sementes e desenvolvimento de plântulas de girassol e milho, foram realizados, seguindo a 

norma ABNT NBR ISO 11269-2 (2014). Foram utilizados vasos plásticos contendo 400 g de 

substrato em quatro repetições. Foram calculados a porcentagem de germinação e velocidade de 

germinação (Maguire, 1962), durante sete dias. Após 14 dias da germinação de 50% das 

sementes, nos vasos controles, as plântulas foram colhidas e analisadas quanto ao comprimento 

das raízes e parte aérea e secas a 65°C para análise de biomassa.   
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Testes de germinação de sementes de eucaliptos da espécie Eucalyptus Urograndis, foram 

realizados em condições comerciais utilizando o lodo compostado como substrato, a zero, 50 e 

100% de concentrações, em tubetes, nas instalações do Viveiro do Departamento de Ciências 

Florestais da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, USP/Piracicaba. As sementes de 

Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis, foram fornecidas pelo Instituto de Pesquisas e Estudos 

Florestais (IPFE), cultivar RIP01, lote AN0391N01, safra 2016, com nível de melhoramento de 

PSM (F3). Foram semeadas em média 10 sementes por tubete, utilizando um medidor, cobrindo 

as sementes com cerca de 0,5 cm de cada substrato. A contagem da emergência das plântulas foi 

diária, do primeiro ao quinto dia, quando 50% das sementes germinaram no controle.  

 
RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O tratamento do lodo seguiu por 60 dias de forma aeróbia (Figura 1), não havendo formação de 

compostos com enxofre, que conferem odor característico de anaerobiose (Kiehl, 2012). Amostras 

retiradas aos 30 e 60 dias mostram um composto de cheiro e aparência agradável e coloração 

escura, com as características físicas e químicas mostradas na Tabela 1.  

 
Figura 1 - Foto da leira de tratamento do lodo ao primeiro, 30 e 60 dias de incubação 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1 - Características físicas e químicas do solo, e do lodo de decantadores da ETA do 
rio Corumbataí (SEMAE, Piracicaba, SP), tratado por 30 e 60 dias. 
Característica Solo 30 dias 60 dias Característica Solo 30 dias 60 dias

pH CaCl2 4,3 8,1 8,3 
mg total (%) 
(mmolc dc-3) 

- 
1,0 

1,19 
 

1,16 
 

Densidade (g cm3) - 0,61 0,53 
S total (%) 
(SO4) mg/kg 

- 
25 

0,12 
 

0,09 
 

Umidade (%) - 3,53 3,35 Relação Co/Nt - 22 27 
MOt comb. (%)  
(g kg-1) 

- 
7 

47,04 
 

45,18 
 

Cu t (mg kg-1) 0,1 14 16 

C orgânico (%) - 25,19 24,17 Mn t (mg kg-1) 2,2 561 655 
Res. Min. t (%) - 45,02 43,29 Zn t (mg kg-1) 0,2 74 62 
Res. Min. S (%) - 19,21 18,93 Fe t (mg kg-1) 3,0 11642 11763 
N t (%) - 1,14 0,90 B t (mg kg-1) 0,14 6 4 
P t (P2O5 %) 
(mg kg-1) 

- 
8,2 

1,53 
 

1,53 
 

Na t (mg kg-1) - 310 298 

K t (K2O %) 
(mmolc dc-3) 

- 
0,6 

0,25 
 

0,20 
 

CTC (mmolc kg-1) 41 710 620 

Ca t (%)  
(mmolc dc-3) 

- 
5 

3,70 
 

3,84 
 

CE (ds m -1) - 2,05 1,66 

Solo analisado Fertilidade por Pirasolo. Composto analisado por Dep. Solos ESALQ/USP/Piracicaba.  
Abreviações: MOt= matéria orgânica total, Res.Min.= resíduo mineral, total e solúvel, CE= condutividade elétrica. 
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A Resolução do CONAMA 313/2002 (Brasil, 2012) define lodo de ETA como resíduo sólido 

industrial. A Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, 2010), em seu 

Capítulo II, artigo 3º, incisos XV e XVI diferencia resíduos de rejeitos, sendo definido como rejeitos 

os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem 

outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Messias (2013) avaliou 

a toxicidade dos diferentes tipos de lodos produzidos pela ETA Capim Fino, SEMAE Piracicaba, 

encontrando toxicidade para os organismos aquáticos e quando aplicado em diferentes 

concentrações no solo, não verificou toxicidade para plantas de milho e girassol, nas 

concentrações de 50% e inferiores. Bitencourt (2016) tratou durante 60 dias, o lodo de mesma 

origem, com duas espécies de Pleurotus e encontrou que a aplicação de 10 g kg-1 de solo, foi 

benéfica para o desenvolvimento de plantas de milho. Análises dos elementos químicos do lodo 

mostraram a presença de altas concentrações de ferro, alumínio, manganês, magnésio, potássio 

e cálcio. (Messias, 2013; Bitencourt, 2016).  Utilizando a Norma P.4.230 (CETESB, 2009), a 

concentração dos elementos químicos encontrados no lodo da ETA Capim Fino, são inferiores 

aos limites estabelecidos aos metais constantes na Norma. Nos experimentos realizados com 

girassol e milho os elementos ficaram concentrados nas raízes das plantas, sugerindo o potencial 

da utilização do lodo em áreas agrícolas. 

Conforme apresentado na Tabela 1  o composto formado após 30 e 60 dias da formação da leira, 

mostrou características de um bom material, tendo matéria orgânica superior a 30%, pH entre 5,5 

e 8,5, livre de Salmonella spp. e Escherichia coli (cloração na entrada da água a ser tratada pela 

ETA), podendo ser aplicado em base seca de 20 t ha-1, com as concentrações de metais menores 

que os limites de concentração sugeridos pela Norma P4.230 (CETESB, 2009).   

Os resultados de porcentagem e velocidade de germinação, das sementes de girassol e milho, 

são apresentados nos gráficos da Figura 2. Em associação com a maior porcentagem de 

germinação está a velocidade de germinação, mostrando que a adição do lodo compostado ao 

solo proporcionou um ganho no desenvolvimento das sementes, não apresentando toxicidade.  As 

biomassas úmida e seca das plântulas são apresentadas na Tabela 2. Devido a época de plantio 

(fevereiro-março), o interior da casa de vegetação alcançou temperaturas médias de 45°C, 

indesejáveis para a germinação e/ou desenvolvimento das plântulas, assim os valores alcançados 

ficaram abaixo do esperado, mesmo no controle, sobretudo para o Girassol. A germinação das 

sementes de girassol nos tratamentos, não diferiram do controle, sendo de 63 a 65% (Figura 2). 

Já a velocidade de germinação foi melhor nos tratamentos com adição do lodo tratado, durante 30 

e 60 dias, apresentando velocidade 1,2 e 1,4 maior, respectivamente (Figura 2). A germinação do 

milho (Figura 2) foi maior nos tratamentos com o composto, sendo a germinação de 93% no 

tratamento com lodo 30 dias, e a velocidade de germinação de 1,4 e 1,3 maior que o controle, nos 
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tratamentos 30 e 60 dias, respectivamente. O efeito na melhora da germinação e crescimento de 

milho foi bastante visível,  no peso úmido, as raízes tiveram o peso aumentado em 44 e 70%, aos 

30 e 60 dias, respectivamente,  em relação ao solo controle e ao redor de 14% maior do peso 

seco (Tabela 2). Tomando o peso úmido e seco em consideração, foi realizado teste do composto 

tratado por 60 dias, como substrato para germinação de sementes de eucaliptos. 

 

Figura 2 - Porcentagem e velocidade média (dias-1) de germinação de sementes de milho e 

girassol em solo e, em solo com aplicação de 10 g kg-1 de lodo tratado 

 

 

 

Tabela 2 -  Média de biomassa úmida e seca (g) de raiz e parte aérea e de plântulas inteiras 

de milho desenvolvidas em solo, solo com adição de lodo compostado por 30 e 60 dias 

 
Raiz (g) 
úmido 

Raiz (g) 
seco 

Parte aérea 
(g) úmido 

Parte aérea 
(g) seco 

Total (g) 
úmido 

Total (g) 
seco 

Controle 2,97 B 1,27 A 3,93 A 0,50 A 6,90 B 1,77 A 

Tratado 30 4,30 A 1,46 A 3,62 A 0,51 A  7,92 BA 1,97 A 

Tratado 60 5,05 A 1,45 A 4,17 A 0,54 A 9,22 A 1,99 A 

Médias com letras maiúsculas diferentes na vertical, indicam diferença pelo teste de Tukey a 5%. 
 

 

A utilização do composto aos 60 dias como substrato para germinação de sementes de eucaliptos 

mostrou que a mistura de substrato comercial com 50% do lodo compostado proporcionou 

aumento de 1,25 vezes maior ou seja 25% na germinação das sementes comparado com 

substrato comercial, aos 8 dias da semeadura, quando se foi atingida a proporção de germinação 

média de 50% das sementes, no substrato comercial, considerado controle (Tabela 3). O 

composto comercial tem as condições ideais de porosidade, balanço de nutrientes e outras 

0
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100

Milho Girassol

(%
)

Porcentagem Germinação
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propriedades para proporcionar às sementes expressarem seus potenciais máximos de 

desenvolvimento. 

Os resultados encontrados sobre adição de biossólidos em solos cultivados com eucaliptos, 

mostram aumento o teor de matéria orgânica, teores de nitrogênio, fósforo, cálcio e zinco, 

melhorando a fertilidade do solo (Rocha, 2004). Sendo observado, também, aumento de teores de 

nutrientes nas folhas das plantas (Guedes, 2003).  

Assim a utilização do lodo como fertilizante ou substrato agrícola deixa de ser uma fonte de 

poluição e com seu tratamento ganha valorização, dando sustentabilidade e preservação aos 

recursos naturais na sua destinação.  

 

Tabela 3 -  Germinação de sementes Eucalyptus Urograndis em substrato e em lodo tratado 

por 60 dias (composto) 

AVALIAÇÕES 
SUBSTRATO COMPOSTO 

100% 50% 100% 

Germinação (%) em 8 dias 54,18 67,63 48,00 

Velocidade Germinação Média 
(Sementes por dia) 

154,00 207,86 143,38 

Tempo médio de Germinação em 
5 dias (Dia-1) 

0,20 0,25 0,16 

 

 

CONCLUSÃO 

O tratamento do lodo com os resíduos de produção de cogumelos Pleurotus ostreatus, var. 

shimeji, mostra ser adequado e ter potencial para ser utilizado como fertilizante na germinação e 

crescimento de plantas como girassol, milho. O tratamento por 60 dias mostra ser promissor para 

o tratamento de lodo de ETA e sua utilização como mistura em substrato para germinação de 

sementes de Eucalyptus Urograndis. 
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RESUMO  

Com base na avaliação de desempenho de filtros rápidos descendentes de uma ETA de ciclo 

completo são apresentados os impactos da substituição do leito filtrante na qualidade da água 

filtrada e na operação das unidades. A troca dos leitos promoveu menores valores de turbidez da 

água filtrada e maior estabilidade do processo, sem afetar a duração das carreiras de filtração. 

Ainda, foi observado maior atendimento ao padrão de turbidez da Portaria 2914 e grande 

percentual de valores inferiores a 0,30 uT. 

Palavras-chave: leito filtrante, carreira de filtração, tratamento de água 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

A filtração é uma das etapas mais importantes no tratamento de água para consumo humano, pois 

é a fase final do processo de clarificação da água, etapa onde ocorre maior remoção de cistos e 

oocistos de protozoários e condiciona a água para a desinfecção (DI BERNARDO E SABOGAL 

PAZ, 2008). 

O processo de filtração é um fenômeno complexo e envolve mecanismos físicos e químicos e, em 

alguns casos, atividade biológica, como nos filtros lentos (CEPIS, 2005). O desempenho de um 
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filtro depende das características dos filtros (com destaque para as características do leito 

filtrante), das características da água bruta e de seu pré-condicionamento (coagulação), da 

eficiência dos processos anteriores de tratamento (floculação e decantação), dos parâmetros 

operacionais (com destaque para a taxa de filtração) e das práticas operacionais de filtração e 

limpeza (OLIVEIRA et al., 2006). A limpeza dos filtros é realizada por retrolavagem, com a injeção 

de água tratada em sentido ascendente, processo que consome elevado volume de água tratada 

em estações (HELLER e PÁDUA, 2006). O tempo decorrido entre duas lavagens consecutivas 

determina a carreira de filtração, cujo fim ocorre devido ao encerramento da carga hidráulica 

disponível e, ou pela ocorrência do trespasse (turbidez da água filtrada superior a 0,50 uT). A 

adequação das características do leito, do pré-tratamento e das condições operacionais é 

fundamental para a produção de água filtrada com a qualidade exigida pela Portaria 2914 do 

Ministério da Saúde e para a obtenção de carreiras de filtração mais prolongadas. 

Avaliação de desempenho de uma estação de tratamento de água (ETA) é um procedimento em 

que se busca aferir a adequação e eficiência dos diversos processos unitários de tratamento; 

genericamente, devem ser analisados os fatores hidráulicos e operacionais que poderiam 

concorrer para um desempenho insuficiente, tais como: possíveis falhas de projeto, discrepância 

entre parâmetros ótimos, de projeto e de funcionamento real, a capacidade instalada de operação 

e controle (recursos humanos e materiais) e o efetivo controle operacional realizado; buscam-se 

enfim subsídios para eventuais intervenções de melhoria (BASTOS et al., 2000). A avaliação do 

desempenho do processo de filtração é realizada através do acompanhamento da qualidade da 

água filtrada, desenvolvimento da perda de carga e duração das carreiras de filtração em função 

das características do leito filtrante e das condições operacionais (CEPIS, 2005). A partir de um 

estudo de caso, é apresentado neste trabalho o impacto da substituição do leito filtrante no 

desempenho de filtros rápidos de fluxo descendente em ETA de ciclo completo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi conduzido na ETA da Universidade Federal de Viçosa, na cidade de Viçosa, Minas 

Gerais. A ETA UFV é operada em regime de 12 horas diárias, com vazão média de 30 L/s. O 

tratamento em ciclo completo consiste de: (i) mistura rápida em calha Parshall, (ii) floculador 

hidráulico do tipo Cox com seis câmaras; (iii) um decantador convencional circular; (iv) dois filtros 

rápidos de camada simples e fluxo descendente em paralelo; (v) desinfecção com cloro gás. Com 

exceção dos períodos de início e fim de operação ou após a retrolavagem, os filtros são operados 

com taxa de filtração e nível variáveis. As taxas de filtração empregadas estão bem abaixo do 

valor máximo recomendado pela norma brasileira para o projeto de estação de tratamento de 

água - NBR 12216 (ABNT, 1992), uma vez que a ETA foi projetada para vazões superiores à 

demanda atual. 
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Foram avaliados dois períodos de funcionamento da ETA, antes (Período 1) e após (Período 2) a 

substituição do leito filtrante. O leito atual é constituído de areia com tamanho efetivo de 0,45 mm 

e coeficiente de desuniformidade de 1,3; o leito avaliado no Período 1 já apresentava 10 anos de 

operação. Para avaliar os efeitos da substituição do leito filtrante, e de acordo com a metodologia 

de avaliação de desempenho proposta por CEPIS (2005), como variáveis de controle foram 

acompanhadas: (i) a taxa de filtração média por carreira; (ii) a turbidez horária da água filtrada ao 

longo da carreira de filtração; (iii) a duração das carreiras de filtração; (iv) carga hidráulica ao 

longo da carreira e (v) volume de água tratado por filtro por carreira. 

Os dados foram obtidos dos relatórios diários de controle da qualidade da água, sendo o Período 

1 de 01/01/2014 até 20/06/2015 (ambos os filtros com leito antigo) e o Período 2 entre 01/03/2016 

a 28/02/2017 (ambos os filtros com o leito novo). A taxa de filtração média durante uma carreira foi 

obtida através da razão entre a vazão média de operação (razão entre o volume tratado pelo filtro 

durante a carreira e o tempo de operação) e a área de cada filtro (20,25 m2). 

Foram analisados os dados horários de turbidez da água filtrada (apresentados na forma de 

gráficos box plot) e nível da água no filtro ao longo das carreiras. Ainda, foi avaliado o atendimento 

ao padrão de turbidez da água filtrada, 0,50 uT em 95% das amostras mensais, com a ressalva de 

que a Portaria 2914 (BRASIL, 2011) estabeleceu metas progressivas de atendimento, sendo 25% 

ao final do primeiro ano, 50% ao final do segundo ano, 75% ao final do terceiro ano e 95% ao final 

do quarto ano. Foi avaliado também o atendimento ao valor de 0,30 uT, valor presente na norma 

nacional como recomendação quando for verificada média aritmética maior ou igual a 3,0 

oocistos/L de Cryptosporidium spp. no(s) ponto(s) de captação de água. 

A duração das carreiras foi obtida dos relatórios de controle da retrolavagem, sendo os resultados 

apresentados na forma de box plot, assim como os dados de taxa de filtração e volume tratado. 

Foram avaliadas 63 carreiras do Filtro 1 e 59 carreiras do Filtro 2 durante o Período 1 e 63 

carreiras do Filtro 1 e 62 carreiras do Filtro 2 durante o Período 2. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Nas Figuras 1 e 2 são apresentadas as variações da turbidez da água bruta e decantada durante 

o Período 1 e nas Figuras 3 e 4, as variações da turbidez da água bruta e decantada para o 

Período 2. Na Figura 5 é apresentado resumo da variabilidade da turbidez da água bruta e 

decantada nos Períodos 1 e 2. Os dados referem-se às análises horárias e estão subdivididas em 

períodos mensais. 

A variabilidade da turbidez da água filtrada pelos Filtros 1 e 2 é apresentada na Figura 6, para os 

Períodos 1 e 2. 
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Figura 1 – Turbidez da água bruta – Período 1 

 

 

Figura 2 – Turbidez da água decantada – Período 1 

 

 

Figura 3 – Turbidez da água bruta – Período 2 
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Figura 4 – Turbidez da água decantada – Período 2 

 

 

Figura 5 – Variabilidade da turbidez da água bruta e decantada para os Períodos 1 e 2 

 

 

Figura 6 – Variabilidade da turbidez da água filtrada para os Filtros 1 e 2 nos Períodos 1 e 2 
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A frequência mensal de atendimento da turbidez da água filtrada pelos Filtros 1 e 2 aos valores de 

referência adotados (0,30 uT, 0,50 uT e 1,0 uT) é apresentada na Figura 7. Nas Figuras 8, 9 e 10 

são apresentados os valores e variabilidade da duração da carreira de filtração, taxa de filtração 

média por carreira e volume tratado por carreira, respectivamente. Os valores são apresentados 

para os Filtros 1 e 2, durante os Períodos 1 e 2. 

 

 

Figura 7 - Frequência mensal de atendimento aos valores de referência de turbidez da água 

filtrada para os Filtros 1 e 2 nos Períodos 1 e 2 
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Figura 8 - Variabilidade da duração das carreiras de filtração dos Filtro 1 e 2 nos Períodos 1 e 2. 

 

 

Figura 9 - Variabilidade da taxa de filtração nas carreiras de filtração dos Filtro 1 e 2 nos Períodos 1 e 
2. 

 

 

Figura 10 - Variabilidade do volume tratado nas carreiras de filtração dos Filtro 1 e 2 nos Períodos 1 
e 2. 
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Nas Figuras 11 e 12 são apresentadas carreiras de filtração típicas (para o Filtro 1) do Período 1 e 

2, respectivamente, em que a operação foi realizada com taxas de filtração similar. A carreira do 

Período 1 teve duração de 74 horas, volume tratado de 3985 m3 e operou com taxa de filtração 

média de 63 m3/m2.d; a carreira do Período 2 teve duração de 68 horas, volume tratado de 3496 

m3 e operou com taxa de filtração média de 61 m3/m2.d  

 

Figura 11 - Comportamento do nível da água e turbidez ao longo de uma carreira de 

filtração do Filtro 1 no Período 1. 

 

 

Figura 12 - Comportamento do nível da água e turbidez ao longo de uma carreira de 

filtração do Filtro 1 no Período 2. 
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Como pode ser observado nas Figuras 1, 3 e 5, não houve grande diferença da turbidez da água 

bruta entre os Períodos 1 e 2, sendo que 50% dos valores foram inferiores a 5,0 uT e 75% dos 

dados inferiores a 7,0 uT. No entanto, alguns valores extremos como 100 e 500 uT, ocorreram 

durante o Período 1 com baixa frequência. A água decantada durante o Período 1 apresentou 

turbidez entre 1,0 e 2,0 uT na maior parte do tempo, ocorrendo alguns valores de até 10 uT nas 

situações em que a água bruta apresentou turbidez mais elevada (Figuras 1 e 2), enquanto no 

Período 2 apresentou valores entre 1,0 e 2,0 uT durante, praticamente, todo o período. Ou seja, 

em geral, não há grande diferença entre os períodos (Figuras 2, 4 e 5). Assim, descartando a 

influência de variabilidade da turbidez da água bruta e da eficiência das etapas anteriores à 

filtração, a comparação da variação entre as carreiras de filtração dos dois períodos, Figura 6, foi 

realizada considerando como fator determinante a substituição dos leitos filtrantes e questões 

operacionais. 

A turbidez da água filtrada durante o Período 1 apresenta valores mais altos e também maior 

variabilidade quando comparada ao Período 2. Embora mais de 75% dos dados seja inferior a 

0,30 uT (Figura 6), em mais de 5% dos casos a turbidez é superior a 0,50 uT e atinge valores de 

até 1,9 uT (não mostrado), com a ressalva de que nos eventos em que a água filtrada apresentou 

turbidez maior que 1,0 uT a água foi descartada (não distribuída). No Período 2, a turbidez da 

água filtrada apresenta baixa variabilidade, sendo 50% dos valores entre 0,10 e 0,20 uT e mais de 

95% dos dados inferiores a 0,30 uT, com poucas ocorrências de valores acima de 0,50 uT.  

Como pode ser observado na Figura 7, em 7 meses dos 18 analisados para o Período 1 a ETA 

não conseguiu atingir o percentual de 95% das amostras mensais com turbidez inferior a 0,50 uT 

e em 5 meses foram observados eventos com turbidez acima de 1,0 uT. É possível notar uma 

queda de eficiência durante os meses do período chuvoso (de outubro a março), principalmente 

nos meses em que ocorreram valores elevados de turbidez da água bruta e decantada (Figuras 1 

e 2). No período de estiagem (de abril a setembro), com poucas exceções, o atendimento ao 

padrão de turbidez da água filtrada foi adequado e valores acima de 95% de frequência de dados 

mensais com turbidez ≤ 0,30 uT foram observados durante o Período 1. Durante o Período 2, o 

atendimento ao padrão de turbidez da água filtrada foi pleno, sendo que em apenas 3 dos 12 

meses analisados foram observados valores superiores a 0,50 uT, e mesmo nesses casos, abaixo 

de 0,60 uT (Figura 6). Foi também observada uma menor eficiência durante o período chuvoso, no 

entanto, sem afetar a capacidade da ETA de atender à Portaria 2914. Durante grande parte do 

Período 2 foram observados percentuais acima de 95% de valores inferiores a 0,30 uT, com 

exceção dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro (período chuvoso). Portanto, se pode 

concluir que a troca dos leitos influenciou positivamente na capacidade da ETA de produzir água 

filtrada com menores valores de turbidez. 
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Com relação às carreiras de filtração, pode-se observar que não houve grande variação da 

duração das carreiras, com pequena piora para os valores do Filtro 1 e pouca melhora para o 

Filtro 2 (Figura 8). No entanto, deve-se considerar a maior remoção de sólidos suspensos no 

Período 2 (menor turbidez da água filtrada), ou seja, mesmo o filtro com leito atual sendo mais 

eficiente com relação à remoção de turbidez, a duração das carreiras de filtração tem duração 

similar às carreiras do Período 1. 

As taxas de filtração empregadas em ambos os períodos (Figura 9) são baixas quando 

comparadas ao máximo recomendado para filtros rápidos descendentes de camada simples pela 

NBR 12216, de 180 m3/m2.d (ABNT, 1992). No Período 1 as taxas de filtração empregadas foram 

maiores quando comparadas ao Período 2, assim como o volume de água tratada por carreira 

(Figuras 9 e 10). Segundo Cleasby e Baumann (1962), taxas de filtração maiores favorecem um 

desenvolvimento mais linear da perda de carga, quando comparadas a taxas mais baixas. Isso 

ocorre devido à maior penetração dos flocos na profundidade do leito filtrante e com maior 

aproveitamento da camada de areia, diferente da situação com taxas baixas em que os flocos são 

removidos nas camadas mais superficiais e o desenvolvimento da perda de carga é mais intenso. 

Assim, a operação com taxas mais elevadas, embora possa ter menor duração da carreira de 

filtração, tende a produzir maior volume de água filtrada e, com o devido controle operacional, sem 

afetar a qualidade da água. As Figuras 9 e 10 mostram que no Período 2, embora os volumes 

tratados por carreira sejam menores mesmo operando com menor taxa de filtração, as carreiras 

apresentam duração adequada (superior a 48 h em 50% das carreiras) e não muito diferente da 

duração das carreiras no Período 1, no entanto, a qualidade da água filtrada apresentou menor 

variabilidade e menores valores de turbidez (Figuras 6 e 7), atendendo plenamente os valores 

exigidos pelo padrão de potabilidade e ao valor 0,30 uT em grande parte do tempo. 

Devido ao funcionamento da estação ser de apenas 12 horas diárias, o nível da água apresenta 

oscilações para valores mais baixos ao longo da carreira. No início da carreira, o filtro apresenta 

elevada capacidade de filtração e para não expor a areia, é operado com a válvula de saída 

parcialmente fechada, sendo gradualmente aberta à medida que o leito se colmata (período com 

taxa e nível constantes), ao passo que a carreira se desenvolve e a velocidade de filtração não é 

mais suficiente para abaixar o nível da água até a areia, passa a ser operado com a válvula de 

saída aberta (período com taxa e nível variáveis). Ao final de cada operação diária, 

eventualmente, os operadores abaixam o nível da água no filtro até cerca de 20 cm acima do leito 

filtrante, o qual, na operação do dia seguinte, retorna rapidamente aos valores do fim da operação 

anterior. O comportamento do nível da água e da turbidez da água filtrada durante carreiras do 

Período 1 e 2 (Figuras 11 e 12) ilustra grande parte do que foi discutido. Embora as carreiras 

apresentem taxa de filtração, duração e comportamento similar da elevação do nível da água no 

filtro, a carreira do Período 2 apresentou menor variabilidade da turbidez e menores valores de 
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turbidez da água filtrada, mantendo-se entre 0,10 uT e 0,25 uT durante toda operação, mesmo no 

fim da carreira quando o nível da água no filtro era próximo ao máximo (180 cm). 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados deste trabalho apresentam os impactos da troca do leito filtrante na qualidade da 

água filtrada e na operação do filtro. A partir da sistematização e análise dos dados referentes ao 

período anterior à troca do leito filtrante (Período 1) e após a troca (Período 2), pode-se concluir 

que a troca do leito promoveu melhora efetiva da qualidade da água filtrada, com maior 

estabilidade do processo e atendimento pleno à Portaria 2914 do Ministério da Saúde. Ainda, 

mesmo com maior eficiência em termos de remoção de turbidez, a duração das carreiras de 

filtração apresentaram valores adequados e tão bons quanto do período anterior à troca dos 

filtros, porém com menor volume tratado devido a menor taxa de filtração empregada. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo identificar os fatores que têm influenciado no uso e 

funcionamento das cisternas do P1MC. O estudo foi realizado nos municípios de Abaré e 

Chorrochó, localizado no Semiárido Baiano, selecionados por apresentar maior vulnerabilidade 

em termos de escassez hídrica e população do município. A investigação envolveu a coleta de 

dados junto às famílias beneficidas pelo P1MC a partir de uma amostra aleatória estratificada com 

alocação proporcional definidas segundo as variáveis de estudo (qualidade bacteriológica da 
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água; consumo médio per capita de água; e as variáveis sobre o uso funcionamento das 

cisternas). As análises se respaldaram na técnica da análise fatorial exploratória (AFE) pelo 

método de rotação Varimax. Essa técnica visou reduzir o conjunto de variáveis em fatores mais 

influentes capazes de explicar a variabilidade dos dados e o uso e funcionamento das cisternas. 

Os resultados evidenciaram que a variabilidade dos dados de 59 variáveis podem ser explicadas 

por seis fatores nos dois municípios estudados. Esses fatores vinculam-se às variáveis técnicas 

relacionadas ao projeto, aos cuidados dos usuários no manejo do sistema de captação e das 

águas e à educação sanitária e ambiental, além das ações de manutenção e condição 

socioeconômica da família. O resultado mostrou a necessidade de programas como o P1MC 

incorporar em sua concepção melhorias no projeto, nas ações de educação sanitária e ambiental 

e, especialmente, de assistência às famílias pós-implantação do P1MC. 

Palavras-chave: P1MC, cisternas, análise fatorial, rotação Varimax. 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a cisterna para captação de água de chuva é um equipamento que vem sendo difundido 

cada vez mais em locais da zona rural como uma alternativa de convivência com a seca. Foi 

nessa perspectiva que, a partir do ano de 2003, a Articulação no Semiárico Brasileiro (ASA) 

concebeu a implantação do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC). Apesar do uso da cisterna 

já está consolidado, principalmente nas regiões com dificuldades de abastecimento de água para 

consumo humano, foi a partir desse Programa, que uma parte da população do semiárido passou 

a ter água com maior facilidade. O Programa é financiado por diversas instituições, inclusive pelo 

Governo Federal no âmbito então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

Observa-se que foram implantadas mais de 1,5 milhões de cisternas no Brasil, embora, segundo a 

ASA, no âmbito do P1MC, até outubro de 2016, foram construídas 588.935 cisternas (59% da 

meta). Em face dos objetivos do Programa e da necessidade de se  garantir o acesso à água no 

semiárido,  estudos vêm sendo desenvolvidos para avaliar o desempenho do Programa e da 

tecnologia (BRITO; GNADLINGER, 2006; BRASIL, 2006; BORJA et al., 2015; LORDELO et al., 

2016). Nesse sentido o presente trabalho visa contribuir com esses estudos realizando uma 

avaliação do uso e funcionamento das cisternas do P1MC em dois municípios do Semiárido 

Baiano, a partir de um conjunto de variáveis de ordem técnica, institucional, sanitária, ambiental e 

social, utilizando a análise fatorial.  

Esse trabalho busca evidenciar os fatores mais influentes capazes de explicar a variabilidade dos 

dados a partir da redução do conjunto de variáveis sobre o uso e funcionamento do sistema de 

captação da água de chuva, a partir da aplicação de método estatístico da Análise Fatorial 

Exploratória (AFE). A AFE é um conjunto de técnicas multivariadas que tem como objetivo 

encontrar a estrutura subjacente em uma matriz de dados e determinar o número e a natureza das 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    50 

 

variáveis latentes (fatores) que melhor representam um conjunto de variáveis observadas 

(BROWN, 2006). Ao analisar a estrutura das inter-relações de um determinado número de 

variáveis observadas, a AFE define os fatores que melhor explicam a sua covariância (HAIR et al., 

2005). 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada nos municípios de Abaré e Chorrochó, localizado no Semiárido Baiano, 

selecionados por apresentar maior vulnerabilidade quanto a situação de escassez hídrica 

(precipitação média anual menor que 600mm) e população do município (menor que 20.000 

habitantes).  

O estudo envolveu a coleta de dados junto às famílias beneficidas pelo P1MC a partir de uma 

amostra aleatória estratificada com alocação proporcional definida segundo as variáveis de estudo 

(qualidade bacteriológica da água; consumo médio per capita de água; e as variáveis sobre o uso 

funcionamento das cisternas). Com isso foram investigadas 88 cisternas implantadas em Abaré e 

105 em Chorrochó. 

As variáveis foram definidas a partir de aspectos contemplados no P1MC e da revisão da 

literatura. No  

Quadro 1 estão apresentadas as variáveis que foram inseridas quando da AFE. 

 

Quadro 1 – Variáveis de estudo sobre o uso e funcionamento das cisternas do P1MC 
p1 Quantidade de pessoas no domicílio p44 Limpeza da cisterna 
p2 Bens que existem na casa p45 Forma de limpeza 
p3     Anos de estudo do chefe da família p46 Forma de retirar a água da cisterna 
p6 Área da casa (m²) p47 Estado da bomba 
p7 Material das paredes p48 Caso a água seja retirada da cisterna com balde: Estado de 

p10 Área da telhado (m²) p49 Caso a água seja retirada da cisterna com balde: O balde é 
usado para outros usos?

p11 Material do telhado p50 Manutenção 
p34 Existência da calha de captação da água de chuva na p51 Tempo de construção da cisterna 
p36 Existência da canalização condutora da água de chuva p52 Recipiente usado para armazenar a água retirada da 
p38 Existência de dispositivo do desvio da primeira água p53 Estado de limpeza dos recipientes (observar) 

p39 
Existência de sangrador com tamponamento na 
Cisterna p54 Reserva da água de beber 

p40 
Distância da cisterna a instalações de esgoto ou vala a 
céu aberto  p57 Educação sanitária e capacitação para  uso da cisterna 

p42 Estado da estrutura da cisterna p63 Consumo de água (l/hab.dia) 

p43 Estado da tampa da cisterna   
Fonte: Própria, 2017. 

 

O banco de dados é formado por 193 observações e 36 variáveis (quantidade de questões), cuja 

coleta de dados foi realizada no período de dezembro de 2013 a março de 2014. As análises se 

respaldaram na técnica da Análise Fatorial Exploratória pelo método de rotação Varimax. Essa 

técnica visou reduzir o conjunto de variáveis em fatores mais influentes capazes de explicar a 
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variabilidade dos dados e o uso e funcionamento das cisternas.  Os resultados foram gerados por 

meio do software livre R (R Core Team, 2015). 

A matriz de correlação é utilizada para iniciar a análise estatística dos dados históricos dos 

diversos universos estudados, identificando as variáveis envolvidas no estudo que se relacionam 

entre si. A determinação do grau de relação entre duas variáveis é dado pelo coeficiente de 

Pearson, também chamado de coeficiente de correlação, ou simplesmente correlação para os 

pares de variáveis. Esse coeficiente de correlação é um número entre -1 e 1 que expressa o grau 

de dependência linear entre duas variáveis quantitativas, sendo negativo quando uma variável 

diminui com o aumento da outra variável, e positivo quando uma variável aumenta com o aumento 

da outra (JOHNSON; WICHERN, 2007). 

Para duas variáveis quaisquer (x, y) sendo testadas, calcula-se o coeficiente de correlação de 

Pearson, como segue (HAIR et al., 2005; JOHNSON; WICHERN, 2007): 

∑ ̅

∑ ̅ ∑
 

em que ̅ e  são as médias amostrais dos conjuntos de dados. 

 

O primeiro passo durante a implementação de AFE (pressupostos) é verificar se a aplicação da 

análise fatorial tem validade para as variáveis escolhidas. Para isso, dois métodos de avaliação 

são mais comumente utilizados, o critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o Teste de Esfericidade 

de Bartlett.  

O índice de KMO, também conhecido como índice de adequação da amostra, é um teste 

estatístico que sugere a proporção de variância dos itens que pode estar sendo explicada por uma 

variável latente. Esse índice indica a quão adequada é a aplicação da AFE para o conjunto de 

dados (LORENZO-SEVA; TIMMERMAN; KIERS, 2011; KIRCH et al., 2017). 

O modelo da análise de fatores pode ser escrito como (JOHNSON; WICHERN, 2007; NEISSE; 

HONGYU, 2016): 

⋯ 	 

em que  é o i-ésimo escore depois dele ter sido padronizado (média 0 e desvio-padrão 1); 

1,⋯ , ; p é o número de variáveis; , , ⋯ ,  são as cargas  dos fatores para o  i-ésimo 

teste; , , ⋯ ,  são m fatores comuns não correlacionados, cada um com média 0 e variância 1 

e  é um fator específico somente para o i-ésimo teste que é  não correlacionado com qualquer 

dos fatores comuns e tem média zero. 

Os p valores observados  são expressos em termos de p + m variáveis aleatórias não 

observáveis ( , , ⋯ , ; 	 , , ⋯ , ). Isso distingue o modelo fatorial do modelo de regressão 
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múltipla, no qual as variáveis independentes podem ser observadas, e cujas posições são 

ocupadas por F no modelo fatorial. 

Matricialmente temos (JOHNSON; WICHERN, 1998): 

 

Com o modelo AF: 

⋯  

                             	 ⋯  

em que ⋯  é chamada a comunalidade de  (a parte da sua variância que é 

explicada pelos fatores comuns). A comunalidade não pode exceder 1, é preciso que 1

1. 

Pode também ser estabelecido que a correlação entre Xj e Xj’.  

rjj’ = aj1aj’1 + aj2aj’2+...+ ajmaj’m 

Consequentemente, duas variáveis somente serão altamente correlacionadas se elas tiverem 

altas cargas no mesmo fator (NEISSE; HONGYU, 2016; KIRCH et al., 2017). 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Os dados de Abaré e Chorrochó foram analisados, sendo inicialmente realizado o teste de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) tendo seu valor igual a 0,52 e 0,59, respectivamente, indicando que a análise 

fatorial é apropriada para o estudo. Foram calculados os valores das medidas de adequação 

amostral (MAS) para todas as variáveis, sendo destacadas as que apresentam valores acima de 

0,5 (apresentadas em negrito), correspondendo a bons resultados para as correlações (Tabela 2). 

Destaca-se que na AFE quanto as MAS se aproximam de 1 maior a influência da variável. 

 

Tabela 1 - Medida da de Adequação Amostral (MAS). Abaré e Chorrochó 
Variáveis  Nome Abaré Chorrochó

p1 Quantidade de pessoas no domicílio 0.67 0.62 
p2 Bens que existem na casa 0.53 0.54 
p3     Anos de estudo do chefe da família 0.56 0.56 
p6 Área da casa (m²) 0.57 0.63 
p7 Material das paredes 0.62 0.52 
p10 Área da telhado (m²) 0.40 0.40 
p11 Material do telhado 0.56 0.56 
p34 Existência da calha de captação da água de chuva na 0.46 0.46 
p36 Existência da canalização condutora da água de chuva 0.59 0.59 
p38 Existência de dispositivo do desvio da primeira água 0.56 0.56 
p39 Existência de sangrador com tamponamento na Cisterna 0.69 0.69 
p40 Distância da cisterna a instalações de esgoto ou vala a céu 0.53 0.63 
p42 Estado da estrutura da cisterna 0.54 0.54 
p43 Estado da tampa da cisterna 0.61 0.61 
p44 Limpeza da cisterna 0.54 0.54 
p45 Forma de limpeza 0.51 0.70 
p46 Forma de retirar a água da cisterna 0.60 0.70 
p47 Estado da bomba 0.70 0.56 
p48 Caso a água seja retirada da cisterna com balde: Estado 0.55 0.55 
p49 Caso a água seja retirada da cisterna com balde: O balde é 0.65 0.65 
p50 Manutenção 0.68 0.70 
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p51 Tempo de construção da cisterna 0.63 0.63 
p52 Recipiente usado para armazenar a água retirada da 0.68 0.70 
p53 Estado de limpeza dos recipientes (observar) 0.67 0.67 
p54 Reserva da água de beber 0.47 0.47 
p57 Educação sanitária e capacitação para  uso da cisterna 0.36 0.36 
p63 Consumo de água (l/hab.dia) 0.69 0.69 

Em Abaré a variável que apresentou maior influência no fenômeno estudado, com os valores das 

MAS igual ou superior a 0,7, foi “Estado da bomba” e no caso de Chorrochó foram “Forma de 

limpeza”, “Forma de retirar a água da cisterna”, “Manutenção” e “Recipiente usado para 

armazenar a água retirada da cisterna” (Tabela 2). 

Com a realização da AFE com a técnica da rotação Varimax, no caso de Abaré, as variáveis 

foram agrupadas em cinco fatores, tendo o MR1 o fator com maior proporção explicada -27%. No 

caso de Chorrochó foram gerados quatro fatores, sendo o MR1 o mais representativo – 37% ()). 

As Tabelas 4 e 5 apresentam os fatores, as cargas fatoriais correspondentes e a comunalidade 

para Abaré e Chorrochó. 

 
Tabela 2 – Proporção de explicação de cada fator (MR) a partir da técnica rotação Varimax 

Município 
Proporção explicada por cada fator Proporção 

acumuladaMR2 MR3 MR1 MR5 MR45 MR6 
Abaré 0,29 0,17 0,17 0,13 0,12 0,11 1,00
 MR1 MR2 MR6 MR5 MR3 MR4  
Chorrorchó 0,19 0,18 0,18 0,17 0,15 0,13 1,00

Fonte: Própria, 2017. 

 
Tabela 3 – Cargas fatoriais das variáveis estudadas e cumunalidade.  Abaré 
        MR2   MR3   MR1   MR5   MR4   MR6  Cum  
p1    0.19  0.10 -0.02  0.29 -0.05 -0.17 0.159  
p2    0.38  0.65  0.05  0.21  0.04  0.00 0.617  
p3   -0.04  0.17  0.07  0.08 -0.04  0.04 0.047  
p6    0.09  0.05  0.99  0.04  0.03  0.01 0.997  
p7    0.29  0.64 -0.07  0.09 -0.09 -0.28 0.591  
p10   0.09  0.05  0.99  0.04  0.03  0.01 0.997  
p11   0.00  0.11  0.07  0.00  0.01 -0.12 0.033  
p34  -0.29  0.20 -0.14  0.13  0.02 -0.06 0.161  
p36   0.29 -0.05 -0.02  0.12 -0.32 -0.16 0.233  
p38   0.99  0.05  0.02 -0.04 -0.03 -0.02 0.987  
p39   0.99  0.04  0.00 -0.05 -0.04 -0.01 0.986  
p40  -0.54 -0.09 -0.08 -0.05 -0.10  0.11 0.326  
p42   0.02  0.18 -0.12  0.20 -0.39  0.01 0.244  
p43  -0.09  0.11 -0.18 -0.18 -0.29  0.06 0.173  
p44   0.25  0.26 -0.13 -0.07  0.53 -0.40 0.598  
p45   0.04 -0.07 -0.10 -0.10  0.68  0.04 0.497  
p46  -0.13 -0.01  0.04  0.62 -0.28  0.12 0.493  
p47  -0.04  0.03 -0.02  0.59 -0.05  0.11 0.362  
p48  -0.29 -0.13  0.03 -0.38 -0.17  0.43 0.458  
p49   0.01 -0.30 -0.14 -0.60  0.01 -0.04 0.466  
p50   0.07  0.59 -0.05  0.09  0.00  0.01 0.361  
p51   0.10 -0.60 -0.02  0.10 -0.07  0.27 0.461  
p52  -0.43 -0.20 -0.03  0.23  0.05  0.47 0.504  
p53  -0.30 -0.21  0.02  0.03 -0.09  0.53 0.417  
p54  -0.25  0.23  0.04 -0.02  0.44  0.02 0.312  
p57   0.08  0.09  0.04  0.07  0.05  0.34 0.136  
p63  -0.64 -0.38 -0.10 -0.20  0.16  0.42 0.801  

Fonte: Própria, 2017. 
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Tabela 4 – Cargas fatoriais das variáveis estudadas e cumunalidade. Chorrochó 
        MR1   MR2   MR6   MR5   MR3   MR4  Cum  
p1    0.06 -0.12 -0.08 -0.08  0.20  0.05 0.074  
p2    0.03  0.03  0.04  0.03 -0.02  0.92 0.847  
p3   -0.04 -0.11 -0.09  0.31  0.01  0.31 0.218  
p6    0.12  0.98 -0.12 -0.03 -0.05  0.04 0.998  
p7   -0.02  0.11  0.11 -0.05  0.03  0.36 0.158  
p10   0.12  0.98 -0.12 -0.03 -0.05  0.04 0.998  
p11  -0.05  0.06  0.24 -0.07  0.04  0.01 0.071  
p34  -0.03  0.08 -0.21 -0.04  0.16 -0.13 0.095  
p36  -0.06 -0.13 -0.09 -0.03  0.08 -0.10 0.049  
p38   0.99  0.08  0.08 -0.03 -0.06  0.04 0.997  
p39   0.99  0.08  0.08 -0.03 -0.06  0.04 0.997  
p40   0.26  0.04 -0.10  0.00  0.03 -0.03 0.080  
p42   0.09  0.06 -0.06  0.15  0.37 -0.03 0.177  
p43  -0.09 -0.03 -0.03 -0.08  0.21  0.11 0.072  
p44  -0.01 -0.06  0.75 -0.03 -0.04  0.04 0.566  
p45  -0.05 -0.09  0.47  0.22 -0.01  0.03 0.282  
p46   0.03  0.03 -0.10  0.61  0.04 -0.03 0.381  
p47   0.04 -0.03  0.34  0.12  0.89 -0.02 0.922  
p48  -0.06 -0.02  0.29  0.22  0.06  0.04 0.143  
p49   0.00  0.00  0.21  0.82 -0.03 -0.15 0.735  
p50   0.02  0.06  0.16  0.15 -0.30  0.00 0.140  
p51  -0.15 -0.05  0.28  0.05  0.68 -0.11 0.575  
p52  -0.03  0.04 -0.19  0.30  0.00 -0.34 0.244  
p53  -0.05  0.05  0.14  0.31  0.06  0.19 0.163  
p54   0.05 -0.01 -0.09  0.41 -0.10  0.34 0.306  
p57  -0.02 -0.03  0.11  0.45 -0.06 -0.05 0.225  
p63   0.13 -0.05  0.78  0.03  0.00  0.07 0.626  

Fonte: Própria, 2017. 
 

 

A partir dos valores das comunalidades é possível constatar que a variável que é melhor explicada 

pelos fatores é a p6 - Área da casa (com 99% em Abaré e Chorrochó) e a pior é a p57 – 

Educação Sanitária (com 13% em Abaré) e p50 - Manutenção fornecida a cisterna (com 14% em 

Chorrochó).  

Na rotação Varimax com os dados do município de Abaré, cinco variáveis apresentaram baixas 

cargas fatoriais em todos os fatores e em Chorrochó oito, indicando sua ausência nos 

grupamentos. Os resultados detalhados nas Tabelas 4 e 5 permitiram fazer a representação 

gráfica dos fatores, conforme apresentado do  

Analisando os fatores gerados pode-se identificar que o primeiro Fator sobressai como maior 

representatividade, havendo também um decréscimo nos valores para os demais. Analisando a 

rotação Varimax percebe-se que as variáveis foram agrupadas a partir de uma condição técnica, 

sanitária e social, conforme pode ser visto nos Quadros 2 e 3. 
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Quadro 2 – Representação gráfica dos grupos gerados pelo método Rotação Varimax para 
as variáveis estudadas nos municípios de Abaré e Chorrochó 

ABARÉ CHORROCHÓ 

 

Fonte: Própria, 2017. 
 
Quadro 3 – Detalhamento das variáveis agrupadas 
GRUPOS Abaré GRUPOS Chorrochó 

MR2 

Esse fator reuniu variáveis relacionadas as características 
do projeto. Aparece como o mais significativo a existência 
de desvio das primeiras águas de chuva, existência de 
sangradouro na cisterna, consumo per capita da água e 
distância de valas de  esgotos à céu aberto à cisterna.  

MR1 

Esse fator reuniu variáveis com características de 
projeto. Aparece como o mais significativo a existência 
de desvio das primeiras águas de chuva e existência de 
sangradouro na cisterna. 

MR3 

Agrupou as variaveis relativas à dimensão socioeconômica, 
sendo elas: bens existentes na casa, material das paredes 
da casa, tempo de construção da cisterna e realização de 
manutenção da cisterna. 

MR2 

As variáveis envolvidas relacionam-se com a 
capacidade de captação da água de chuva 
representada  pela área da casa e do telhado. 

MR1 

As variáveis envolvidas relacionam-se com a capacidade 
de captação da água de chuva representada  pela área da 
casa e do telhado. 
 

MR6 

As variáveis estão relacionadas aos cuidados que o 
usuário tem com a cisterna e com a água, encontrando-
se nesse fator: frequência da limpeza da cisterna, forma 
da limpeza da cisterna, e per capita da água.  

MR5 

As variáveis de maior significância foram as relacionadas 
as barreiras sanitárias de proteção da qualidade da água, 
sendo elas: forma de retirar água da cisterna, uso dado ao 
balde e estado da bomba. 
  MR5 

As variáveis de maior significância foram relacionadas 
aos cuidados que o usuário tem com a cisterna e com a 
água, a exemplo: forma de retirar água da cisterna, uso 
dado ao balde, reserva da água de beber, estado de 
limpeza do recipiente. Houve uma ênfase aos anos de 
estudo do chefe da família, que também tem vínculos 
com o nível de higiene no manejo das águas. As ações 
de educação sanitária para o bom manejo das águas e 
instalações também foram inseridas neste fator. 

MR4 

As variáveis estão relacionadas aos cuidados que o usuário 
tem com a cisterna e com a água, encontrando-se nesse 
fator: frequência da limpeza da cisterna, forma da limpeza 
da cisterna, reserva da água de beber, estado da estrutura 
da cisterna. Agregou-se a esse fator a existência de 
canalização condutora da água de chuva. As ações de 
educação sanitária para o bom manejo das águas e 
instalações também foram inseridas neste fator. 

MR3 

As variáveis presentes nesse fator relacionam-se às 
condições da estrutura física e equipamentos da 
cisterna, tais como: estado da bomba, tempo de 
construção da cisternas e estado da estrutura da
cisterna 
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MR6 

Nesse fator reuniram-se as variáveis associadas ao 
recipiente de água de beber, tais como: tipo de recipiente e 
estado do recipiente, estado de limpeza do balde.  MR4 

Nesse fator encontrou-se as variáveis sócioeconômicas 
a exemplo das relacionadas com os bens existentes no 
domicílio, material das parede do domicílio. Também o 
tipo de recipiente usado para armazenar água foi 
inserido neste fator. 

Fonte: Própria, 2017. 
Após a AFE e a rotação Varimax percebeu-se que algumas variáveis estudadas não foram 

agrupadas, pois os valores dos seus fatores não foram significativos, dentre elas são: 

 Município de Abaré – material do telhado, estado da tampa da cisterna, quantas pessoas 

vivem no domicílio, anos de estudo e existência de calha de captação da água de chuva. 

 Município de Chorrochó - quantas pessoas vivem no domicílio, estado da tampa da 

cisterna, manutenção fornecida a cisterna, existência de calha de captação da água de 

chuva, material do telhado, estado de limpeza do balde, existência de canalização 

condutora de água da chuva, distancia das instalações dos esgotos. 

 

Dentre as variáveis que não estão agrupadas, algumas têm uma importância perante às demais, 

devido à sua influência no resultado geral. Importante ressaltar que o valor baixo da variável 

“existência de calha de captação da água de chuva” encontra-se nesse grupo, para os dois 

municípios, devido à ausência desse equipamento na maioria das situações estudadas. Devido à 

ausência de chuva, o abastecimento da maioria das cisternas tem ocorrido por meio carro pipa, e 

com isso tem sido prática das famílias a retirada das canaletas dos telhados responsáveis pela 

captação de água de chuva, o que compromete o sistema de captação. 

 

CONCLUSÃO 

O estudo teve como objetivo identificar os fatores que têm influenciado no uso e funcionamento 

das cisternas do P1MC, usando como estratégia a Análise Fatorial Exploratória. Os resultados 

evidenciaram que a variabilidade dos dados de 59 variáveis podem ser explicadas por seis fatores 

nos dois municípios estudados (Abaré e Chorrochó). Esses fatores vinculam-se às variáveis 

técnicas relacionadas ao projeto, aos cuidados dos usuários com o manejo das águas e das 

estruturas do sistema de captação, às ações de educação sanitária e às ações de manutenção. A 

condição social das famílias também foi um fator relevante, certamente em face da sua influência 

para uso e funcionamento das cisternas.  

Esse resultado indica que existe um conjunto de fatores que influenciam o bom uso e 

funcionamento do sistema de captação de água de chuva e a necessidade  de um programa como 

o P1MC, adotar medidas que visem melhorar o projeto e desenvolver ações continuadas de 

educação sanitária e ambiental e de assistência às famílias pós-implantação do P1MC. 
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RESUMO 

Existem multiplicidades de filtros confeccionados artesanalmente com materiais disponíveis no 

mercado destinados ao tratamento de água para o consumo humano e, muitas vezes, esses filtros 

não seguem os requisitos construtivos e operacionais exigidos pela legislação. Nesse sentido, 

este artigo caracterizou e avaliou os materiais e métodos empregados na confecção de um filtro 

artesanal constituído principalmente por tubos e conexões de PVC e zeólita como meio filtrante. O 

foco da pesquisa recaiu sobre as características estruturais do conjunto referentes ao tipo, 

qualidade e resistência dos materiais e o acabamento das superfícies desse filtro, quanto à 

possibilidade de causar riscos ao usuário e/ou operador. 

Palavras-chave: Filtro de água, solução alternativa de abastecimento de água, zeólita, Salta-z 

 

INTRODUÇÃO 

A necessidade de suprir com água de boa qualidade as populações rurais, em especial, as mais 

isoladas e com dificuldades de acesso a água, tem demandado diversos estudos no sentido do 

desenvolvimento e/ou melhorias de sistemas de filtração com essa finalidade, sejam para usos 

individuais ou coletivos. 

Existe uma variedade de filtros para o tratamento de água destinada ao consumo humano, sejam 

fabricados industrialmente ou confeccionados artesanalmente com materiais disponíveis no 

mercado. Para os filtros vendidos comercialmente há a obrigatoriedade do atendimento de 

requisitos mínimos de segurança e desempenho, instituídos pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) que, entre outros aspectos, requer a avaliação da conformidade 

dos equipamentos que possuam características de promover a melhoria da qualidade da água 
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para consumo humano. Os equipamentos artesanais de filtração, na maioria das vezes, não 

seguem os requisitos construtivos e operacionais exigidos pela legislação, entretanto, devem 

primar pela qualidade da água fornecida evitando riscos à saúde dos consumidores e prevenir 

acidentes quanto ao seu manuseio. 

A literatura sobre caracterização de filtros artesanais destinados ao tratamento de água para o 

consumo humano, utilizando métodos de adsorção e zeólita como meio filtrante, ainda é escassa 

no País. Portanto, sob esse aspecto, selecionou-se como objeto deste artigo um filtro artesanal 

pressurizado constituído principalmente por tubos e conexões de PVC e zeólita como meio 

filtrante, desenvolvido e difundido pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), denominado de 

Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano em 

Pequenas Comunidades (Salta-z), com objetivo de caracterizar e avaliar os materiais e métodos 

empregados na confecção desse filtro artesanal, com foco nas características estruturais do 

conjunto e o acabamento das superfícies desse equipamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento da pesquisa contou inicialmente com uma seleção bibliográfica e documental 

sobre filtros artesanais aplicáveis em soluções alternativas de abastecimento de água. 

A utilização do filtro lento de areia construídos das mais diversas formas e modelos domina a 

maior parte dessa literatura. Entre outros, Leal (2012) descreve a utilização de um filtro lento de 

areia, modelo circular, com capacidade de filtragem de 4.000 a 11.000 litros por dia, com diâmetro 

interno de 0,90 m e altura mínima de 2,00 m, destinado ao uso em propriedade rural. Pinto e 

Hermes (2006), descrevem vários modelos de sistemas simplificados para melhoria da qualidade 

da água consumida nas comunidades rurais do semi-árido do Brasil, utilizando o filtro lento - areia 

e carvão, com bombonas plásticas de 0,52 m de altura e 0,35 m de diâmetro, onde testam ainda, 

o uso de coagulante natural a base sementes da Moringa. 

Saindo do campo de aplicação da filtração lenta, o “Manual da Solução Alternativa Coletiva 

Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano em Pequenas Comunidades 

Utilizando Filtro e Dosador” (Funasa, 2015), deu o contorno teórico sobre a confecção de um filtro 

artesanal pressurizado usando a zeólita como meio filtrante e utilizado no conjunto da Salta-z. 

Esse filtro foi parcialmente confrontado com a Portaria n.º 344, do Inmetro (2014), que entre 

outros aspectos, determina o atendimento dos requisitos de avaliação da conformidade a todos os 

equipamentos não elétricos que possuam a característica de melhoria da qualidade da água para 

consumo humano. 

Para efeito desta pesquisa avaliou-se apenas os requisitos técnicos dos materiais empregados e 

as características construtivas utilizadas na confecção do referido filtro, com destaque para as 

características estruturais do conjunto referentes ao tipo, qualidade e resistência dos materiais, e 
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ainda, ao acabamento das superfícies, quanto à possibilidade de causar risco para o usuário e/ou 

operador do filtro. Nessa análise, o filtro foi dividido três partes: 1) Carcaça ou corpo externo do 

filtro; 2) Materiais e acessórios internos  e externos e 3) Leito filtrante. 

A carcaça do filtro é confeccionada a partir de tubo de PVC DEFOFO com diâmetros variando 

entre 250 e 300 mm, altura média de 1,50 m e preparada para instalação e uso na posição 

vertical. Os tubos de PVC DEFOFO ou tubos de poli (cloreto de vinila) (PVC) com diâmetros 

externos equivalentes aos dos tubos de ferro fundido (DEFOFO), são fabricados para atender 

sistemas de adução e distribuição de água. Segundo a norma técnica NBR 7665 (ABNT, 2007), o 

tubo de PVC 12 DEFOFO com junta elástica é destinado à execução de adutoras e redes de 

distribuição em sistemas enterrados de abastecimento de água, com pressão de serviço de 1,0 

MPa, à temperatura de 25° C. 

Os materiais e acessórios internos e externos do filtro são constituídos principalmente de tubos e 

conexões de PVC disponíveis comercialmente no mercado como: Tubo PVC 40 mm, Nipel ¾", 

Cap 1 ¼”, Cap ¾, Cap de 40 mm, Joelho 90º de 40 mm, adaptador longo com flange 40 mm, luva 

de união, manômetro (opcional) entre outros. 

Como meio filtrante é utilizada uma camada suporte de areia de 30 cm de altura com 

granulometria variando ente 3 a 4 mm, seguida de uma camada de zeólita de 80 cm. 

Segundo Luz (1995), as zeólitas englobam um grande número de minerais naturais e sintéticos 

que apresentam características comuns, são aluminossilicatos que apresentam alta eficiência de 

adsorção devido a sua grande superfície interna (300 m2/g para a clinoptilolita) e estrutura 

cristalina caracterizada por cavidades espaçosas que possibilitam o uso no tratamento de águas e 

efluentes. 

A zeólita utilizada especificamente nesse filtro, denomina-se comercialmente Watercel-ZF, onde 

segundo o fabricante constituí-se de aluminossilicato do tipo clinoptilolita usado como meio 

filtrante no tratamento de água para o consumo humano e efluentes industriais, desenvolvida para 

remoção de ferro e manganês, tendo as seguintes características físico-químicas: pH variando de 

4,0 a 5,0, densidade aparente de 0,98 g.cm-3, ponto de fusão em 1.300°C, cor marrom e 

granulometria entre 0,4 a 1,0 mm. Quanto aos parâmetros de aplicação admite uma taxa de 

filtração variando entre 10 a 15 m3/m2.h, altura de leito filtrante mínimo de 0,8 m, taxa de 

retrolavagem de 25 a 35 m3/m2.h com expansão do leito variando entre 20 a 30 %, 

(CELTABRASIL, 2014). 

A Figura 1 mostra um desenho esquemático em corte do filtro, contemplando a carcaça, os 

materiais e acessórios internos e externos e o leito filtrante. A Figura 2 mostra o filtro instalado. 

A vazão do filtro para uma configuração de formato cilíndrico com 0,30 m de diâmetro e 1,50 m de 

altura, pode variar entre 0,70 a 1,0 m3/h. 
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Figuras 1 e 2 - Desenho esquemático em corte do filtro e filtro instalado 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

As configurações e características da Salta-z podem variar em função da vazão, do tipo e da 

qualidade da água do manancial superficial ou subterrâneo a ser utilizado. Entretanto, o elemento 

mais importante dessa solução é o filtro. 

Para as águas superficiais e dependendo das suas características, recomenda-se o 

funcionamento do Salta-z por batelada, onde a água na tubulação de recalque, por meio de um 

dosador confeccionado com tubos e conexões de PVC recebe uma dosagem de coagulante, 

geralmente sulfato de alumínio, pré-definida nos ensaios de jar test. A água fica retida no 

reservatório elevado até decantar, na sequencia passa por desinfecção com cloro antes do 

sistema de filtração. Vencidas essas etapas, a água, após análises da qualidade, está pronta para 

o consumo. Nas águas subterrâneas a Salta-z é mais usual para remoção de ferro e manganês. 

Também pode ser utilizado em sistema de batelada, recebendo a adição de cloro no recalque por 

meio do dosador artesanal que ajuda oxidar os elementos metálicos presentes na água que é 

direcionada ao reservatório elevado para posterior filtração no mesmo sistema utilizado para o 

tratamento das águas superficiais. 

Uma importante premissa a ser seguida nos filtros destinados a melhoria da água para o consumo 

humano sejam artesanais ou fabricados industrialmente é de que os materiais em contato com a 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    63 

 

água devem ser atóxicos, ou seja, tanto os materiais de confecção dos aparelhos como todo o 

conjunto não podem acrescentar à água extraíveis ou contaminantes que excedam os valores 

máximos permitidos pela legislação. 

O composto  empregado na fabricação do tubo PVC que compõem a carcaça, por norma de 

fabricação deve preservar o padrão de potabilidade da água no interior do tubo, sem transmitir 

sabor, odor e não deve provocar turvamento ou coloração à água, portanto, o material da carcaça 

do filtro não interfere na potabilidade. 

A tampa e o fundo da carcaça do filtro são confeccionados a partir de pedaços tubo de PVC 

DEFOFO, cortados em rolos com comprimento aproximado ao diâmetro externo do tubo e cortado 

novamente ao meio no sentido longitudinal formando duas chapas curvas, onde cada pedaço é 

aquecido em estufa a temperatura superior a 400º C, prensado para retirar a curvatura do tubo e 

transformado em chapa plana a ser cortada com serra tico-tico no formato circular no tamanho do 

diâmetro interno do tubo. A tampa e o fundo são fixados por parafusos de aço inoxidável, adesivo 

plástico na parte interna e cola estruturante na parte externa, de modo a garantir a estanqueidade 

do equipamento e resistir à pressão de serviço, normalmente inferior a 10 mca. 

O processo de confecção da tampa e do fundo do filtro requer equipamentos apropriados; pessoal 

especializado e local adequado para sua confecção. O amolecimento do tubo não deve ser 

realizado em local sem ventilação e nem utilizar maçarico, chama de fogão, fogareiro ou fogueira 

como fonte de calor para o aquecimento das chapas curvas de PVC. Segundo Nunes et. al. 

(2006), as formulações de PVC rígido são muito resistentes à ignição e propagação de chamas, 

mas qualquer material de origem orgânica que contenha em sua estrutura carbono e hidrogênio, 

como é o caso do PVC, geram dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) e vapor de 

água durante o processo de combustão. Tanto o dióxido de carbono quanto, principalmente, o 

monóxido de carbono são considerados gases asfixiantes, uma vez que deslocam o oxigênio do 

ambiente, tornando o ar não respirável. O PVC, devido à presença do cloro em sua estrutura 

química, durante sua combustão forma ainda, o cloreto de hidrogênio (HCl) que é um gás irritante, 

entretanto, facilmente detectado pelo odor, servindo, portanto, como alarme. 

Muito embora os tubos e conexões PVC possam ser expostos ao sol sem risco de perder sua 

resistência à pressão hidrostática interna, a ação dos raios ultravioletas do sol causam a 

despigmentação e o "ressecamento" da superfície externa das peças que podem ficar suscetíveis 

a rompimento por impactos externos. Assim, para minimizar esse problema é recomendável a 

aplicação de pintura na superfície do conjunto, preferencialmente com tinta acrílica, spray, de 

secagem super rápida. Além desse cuidado, recomenda-se que o filtro seja instalado em local 

seguro: de intempéries; acesso de animais e de pessoas não habilitadas para operação. 

Internamente, destaca-se o uso de crepinas executadas com tubo de PVC rígido perfurado, com a 

função de reter as partículas sólidas do elemento filtrante, liberando a passagem da água. A 
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realização desses furos reduz a resistência mecânica do tubo, podendo ocasionar problemas de 

parada de sistemas de filtragem pelo colapso das crepinas, com a invasão do meio filtrante no 

sistema. Entretanto, a relativa baixa pressão ao qual o filtro está submetida, minimizam essa 

possibilidade, mas é uma preocupação, pois a carcaça desse filtro não dispõe de abertura que 

possibilite o acesso para desmontagem, impossibilitando assim, a manutenção das crepinas. 

A zeólita utilizada como meio filtrante, de acordo com a Ficha de Informação de Segurança de 

Produto Químico (FISPQ) do fabricante é considerado produto como não perigoso, não inflamável, 

não tóxico, não explosivo e inócuo ao meio ambiente. Entretanto, seu manuseio requer 

precauções como: utilização de luva de apropriada, óculos de proteção e máscara de proteção 

respiratória adequada (CELTABRASIL, 2014).  

A caracterização da água bruta é muito importante na determinação da escolha da tecnologia de 

tratamento e, no caso do  Salta-z, influencia na determinação do tipo de zeólita a ser utilizada no 

filtro. 

Outro ponto importante diz respeito às características construtivas, onde o acabamento das 

superfícies sejam as faces externas e internas dos aparelhos não podem apresentar arestas 

cortantes ou irregulares, extremidades pontiagudas expostas de parafusos, rebites ou de outros 

elementos de fixação, que possam vir a causar risco para o usuário, em utilização normal. Quanto 

as suas características estruturais, o aparelho não pode apresentar qualquer vazamento, deve 

permanecer estanque e manter sua integridade estrutural em condições normais de uso 

(INMETRO, 2014). 

As extremidades da carcaça devem ser chanfradas e lixadas para evitar riscos de cortes de 

pessoas, principalmente durante o transporte e instalação. Uma das possibilidades para evitar 

todo esse trabalho na confecção e instalação da tampa e do fundo, seria substituir esse 

procedimento por "cap" de PVC a serem instalados nas extremidades. 

Antes do filtro ser colocado em operação deve ser lavado com água corrente para remoção 

completa e partículas impregnadas na zeólita, saindo de uma cor marrom até ficar completamente 

transparente e depois se deve proceder à desinfecção do com uma solução clorada com no 

mínimo 5% de cloro ativo. 

Na operação o controle das dosagens de cloro e dos demais produtos químicos, caso sejam 

necessários, devem ser ajustados nos registros dos dosadores para atendimento aos parâmetros 

da qualidade da água destinada ao consumo humano (FUNASA, 2015). 

O filtro é de fácil operação e manutenção, onde a vazão e a limpeza (retrolavagem) são 

controladas através de registros posicionados estrategicamente para essas finalidades. 

Entretanto, nem por isso deve-se descuidar da sua operacionalização, seguindo criteriosamente 

as etapas do processo de tratamento principalmente quanto o tempo médio de 30 minutos para 
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retrolavagem e 10 minutos para acomodação do elemento filtrante após essa limpeza, antes do 

reinício do processo de filtração. 

 

CONCLUSÃO 

Os materiais empregados na confecção do filtro artesanal estudado são todos encontrados 

comercialmente no mercado, são atóxicos, podem resistir às pressões de serviço sem apresentar 

vazamentos e, desde que bem confeccionados e corretamente operados, seu manuseio não 

causam risco a integridade física do operador ou usuário. 

O processo construtivo deste filtro, mesmo sendo realizado artesanalmente requer a utilização de 

equipamentos apropriados, pessoal especializado e local adequado para sua confecção. 

O filtro da Salta-z pode ser indicado para o atendimento de comunidades rurais como solução 

alternativa de tratamento de água. Entretanto, mesmo sendo fácil operação e manutenção, requer 

a correta caracterização da água a ser tratada, pessoal treinado para realização dessa atividade e 

o controle da qualidade da água exigido pela legislação. 
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RESUMOei 

A água é o elemento fundamental da vida. Mas, para o consumo humano são necessários 

tratamentos específicos. Visando a melhoria continua do processo e uma melhor qualidade da 

água para a população, o SAAE Itabirito com suporte técnico a este processo, realiza uma 

avaliação técnica que engloba tecnologias de tratamento de água e de resíduos para apontar as 

alternativas possíveis. O objetivo deste trabalho e a avaliação técnica da capacidade de produção 

e adequação da ETA com propostas a implantação de novos recursos químicos e hidráulicos, 

considerada etapa fundamental para subsidiar qualquer melhoria dos serviços de fornecimento de 

água à população, com foco nas exigências da Portaria n° 2.914/2011 do Ministério de Saúde. 

Com base de todos os estudos e diagnósticos avaliados, as propostas sugeridas pela empresa 

contratada e aprovadas pelo SAAE foram exitosas. Problemas e melhorias no tratamento de água 

foram verificados. A otimização deste processo também propiciou melhoria da qualidade da água 

distribuída para a população do Município de Itabirito. 

Palavras-chave: Avaliação técnica, capacidade de produção, sistema de Tratamento, Saae 

Itabirito.  

deixar duas linhas em branco 

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

A água é o elemento fundamental da vida. Mas, para o consumo humano são necessários 

tratamentos específicos.  Sua potabilização para fins de abastecimento público visa adequar à 

água bruta ao padrão de potabilidade atualmente vigente, definido pela Portaria 2914 (BRASIL 

2011) do Ministério da Saúde é atualmente a lei que define os padrões de potabilidade no Brasil, 

objetivando uma melhor qualidade da água e da saúde da população brasileira.  Assim, é 

necessária como suporte técnico a este processo uma avaliação técnica que engloba tecnologias 

de tratamento de água e de resíduos para apontar as alternativas possíveis, objetivando a 
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melhoria continua do processo. Ressalta-se que o diagnostico busca identificar os pontos 

positivos e negativos quanto a sua eficiência, levantando informações com objetivo de atender, 

além da legislação vigente, a satisfação e qualidade de vida dos usuários do sistema (LIBÂNIO, 

2010).  

Neste contexto, a elaboração de diagnósticos dos processos de tratamento de água e seus 

procedimentos, permitiram avaliar a capacidade técnica de Produção da Estação de Tratamento 

de água do Serviço Autônomo de Saneamento Básico (SAAE) de Itabirito, que possui uma única 

ETA (Estação de Tratamento de água) na Sede Urbana. Uma das abordagens mais usuais é a 

baseada na identificação das possíveis não conformidades e oportunidades de melhoria, 

possibilitando assim propostas para otimizar o sistema, reduzir custos e alcançar maior eficiência 

da qualidade da água tratada. 

O objetivo deste trabalho e a avaliação técnica da capacidade de produção e adequação da ETA 

com propostas a implantação de novos recursos químicos e hidráulicos, considerada etapa 

fundamental para subsidiar qualquer melhoria dos serviços de fornecimento de água à população, 

com foco nas exigências da Portaria n° 2.914/2011 do Ministério de Saúde, que defini os padrões 

de potabilidade da água para consumo humano no Brasil.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia de otimização aborda todo o processo do diagnostico do SAAE de Itabirito/MG. O 

processo inicia-se com a contratação de uma empresa terceirizada para avaliar a capacidade de 

produção da estação de tratamento de água (ETA) de Itabirito dentro das condições projetadas.  

A partir da licitação formalizada dentro da legislação pertinente foi contratada uma empresa com 

profissionais da área de química e experiente em avaliação técnica de estação de tratamento de 

água para o consumo humano. Todo o processo desenvolvido contou com a presença de um 

responsável pela ETA para execução das etapas necessárias para o diagnostico pretendido.    

O processo iniciou-se por meio de visitas técnicas da empresa contratada. Foram realizadas 

avaliações das etapas do tratamento existentes na ETA de Itabirito. A partir da identificação de 

possíveis não conformidades foram levantadas informações e dados a fim de verificar os pontos 

críticos, com vistas a melhorias de todos os setores operacionais e suas operações unitárias para 

a formalização do diagnóstico. Após levantamento de todas as sessões que compõe a ETA foram 

propostas soluções. Todo este processo foi ordenado seqüencialmente nas seguintes etapas: 

primeiro, a verificaram os produtos químicos utilizados, avaliados todos os procedimentos de 

recebimento, armazenamento, preparo e dosagem dos produtos químicos utilizados; e segundo 

analises das operações unitárias envolvidas no funcionamento da ETA (fases de coagulação, 

floculação, decantação, filtração, fluoretação e desinfecção). 
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Para a determinação da dosagem ótima dos reagentes em cada fase das operações unitárias do 

tratamento foram realizados analises laboratoriais de Jar Test (Agitador Jar Test, 218-6 ldb 220v, 

Ethik technology, Brasil). Esta técnica é consideram como o método mais prático e fácil de 

otimizar as dosagens a serem utilizados na coagulação-floculação Abramovich et al. (2004).  

deixar duas linhas em branco 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Verificaram os produtos químicos 

Na primeira etapa se verificaram os produtos químicos utilizados, Foram avaliados todos os 

procedimentos de recebimento, armazenamento, preparo e dosagem dos produtos químicos 

utilizados. Anteriormente estes produtos eram recebidos considerando o laudo de análise de 

controle de qualidade entregue pelo fornecedor e a quantidade reportada em sua nota fiscal. Após 

avaliação foi proposto implantação do controle de qualidade para este recebimento, avaliando 

principalmente as matérias primas de cada produto. Foi sugerido também implantar os métodos 

Analíticos dos produtos em conformidade com as normas brasileiras sistematizadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Desde então, o SAAE adquiriu os reagentes 

necessários para realização das analises. Os operadores foram treinados para a realização dos 

métodos analíticos pré-definidos, garantindo assim a melhor qualidade dos produtos utilizados no 

tratamento da água (ABNT, 1989). 

 

Análises das operações unitárias 

Na segunda etapa foram analisadas todas as operações unitárias, começando pela pré-

alcalinização, considerando o tipo de tratamento convencional utilizado pela ETA de Itabirito com 

as fases de coagulação, floculação, decantação, filtração, fluoretação e desinfecção.  

De forma geral, em Itabirito são utilizados para tratamento da água os produtos Sulfato de 

Alumínio como coagulante e como alcalinizante o Hidróxido de Cálcio conhecido como Geocálcio.  

Já era rotina do SAAE a pré-alcalinização a fim de eliminar os possíveis interferentes metálicos 

que são muitos comuns devido à cidade de Itabirito está localizada na região Quadrilátero 

Ferrífero, sendo necessária a adição do alcalinizante diretamente na água bruta até que o pH 

atinja o valor de 9,0. Para atingir este valor, era empregado um procedimento e empírico de 

adição e toma de amostra pelo operador da ETA. 

À coagulação é realizada pela aplicação do coagulante Sulfato de Alumínio a 48% na Calha 

Parshall em um único ponto com auxílio de bomba dosadora. Os fatores interferentes neste 

processo são o tipo de coagulante a ser utilizado, a alcalinidade e o pH da água bruta. Libânio et 

al. (1997).  Entretanto o ponto de aplicação era anterior à região de maior energia na Calha. Como 

oportunidade de melhoria o ponto de aplicação do coagulante na Calha Parshall passou a ser 

sobre a região de maior turbilhonamento da água. Além disto, para melhorar a reação do 
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coagulante foi colocada uma rede com água de arraste para auxiliar na dispersão do produto 

sobre a calha.  

Respeito à floculação para Libânio (2005), os principais fatores interferentes na floculação são a 

eficiência da etapa anterior, a coagulação, o gradiente de velocidade aplicado e o tempo 

determinado para a floculação. A ETA Itabirito possui floculador de chicanas hidráulico, tipo 

vertical. 

Foram calculados pela empresa contratada os tempos de detenção do floculador, na vazão 

nominal e da vazão operacional. Verificando assim que na vazão nominal de projeto (0,200 m³/s) 

o tempo de detenção sugere um floculador rápido. Com isto a formação adequada dos flocos era 

prejudicada, tornando-os mais suscetíveis ao arraste, comprometendo a sedimentação na etapa 

subsequente (decantação) e a turbidez da água decantada. Assim quando a vazão estiver dentro 

da nominal, é necessário um acompanhamento mais minucioso da turbidez da água decantada, a 

fim de se adequar a abertura dos “stop-logs” existentes no interior do floculador conseguindo 

então uma maior eficiência no processo ou uma possível redução na vazão para a garantia desta 

fase. 

Após coagulação-floculação foi monitorada à decantação, que estava sendo um dos grandes 

problemas da ETA, devido à dificuldade da limpeza, sistema de drenagem comprometido e 

flotação inadequada. 

Foi observado que a Taxa Superficial Teórica é de 120 m³/m²/dia para decantadores acelerados 

(sistema laminar ou colmeias), com os valores calculados tanto para a vazão atual de operação 

quanto para a vazão nominal apresentaram-se muito abaixo da teórica, pelo que os decantadores 

operam em faixa extremamente confortável, o que possibilita a otimização da unidade 

operacional, pelo que se realizaram as seguintes ações: 

a. Foi Modificado o ponto de coleta de água decantada, passando do decantador para o 

“canal de água decantada”, para avaliação do parâmetro turbidez.  Esta sugestão foi implantada 

de imediato. 

b. Quanto à flotação encontrada no decantador, esta relacionada ao arraste de material 

orgânico sedimentado da captação de água Bruta do Córrego seco, sendo este, o único 

manancial recebido na ETA através de gravidade. Então, foi sugerida uma avaliação da cota em 

que a tubulação está instalada em relação ao fundo da barragem.  

A quinta fase analisada foi à filtração. Detectou-se o mau funcionamento do soprador de injeção 

de ar para lavagem dos filtros, a quantidade de água do retrolavagem se torna ineficiente, sendo 

necessário intensificar as retrolavagens para manter uma boa lavagem. Foram realizados cálculos 

das taxas de lavagem, taxa de filtração, bem como velocidade ascensional e vazão de lavagem 

para avaliação dos filtros quanto aos parâmetros mais comumente, foi acompanhado pela 

empresa varias lavagens para registros dos dados para realização. 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    70 

 

Durante as lavagens, o leque de água formado nas calhas secundárias não é homogêneo. Este 

evento torna a lavagem e consequentemente, a remoção das partículas sobre o leito, desigual na 

área do filtro. A sugestão é a de nivelar as calhas secundárias o mais homogeneamente possível. 

Deste modo, possibilitaria a redução de perdas na lavagem. Foi sugerido manter velocidade para 

a faixa de trabalho em 0,80 m/min como velocidade ascensional operacional para que não haja 

perda de material filtrante. Esta velocidade pode ser obtida pela regulagem da válvula de abertura 

do reservatório. - Esta sugestão foi prontamente aceita e implantada. 

A sexta é e última etapa referiu-se ao tanque de contato onde a desinfecção e a fluoretação da 

água foram observadas. Após a filtração, a água é levada ao reservatório de contato, para a 

finalização do tratamento. O primeiro produto químico adicionado à água no reservatório de 

contato é o agente de fluoretação, neste caso, o Ácido Fluossilícico a 20%, por meio de bomba 

dosadora.  Como a desinfecção é mais eficaz quando o pH encontra-se mais ácido, foi sugerido o 

afastamento do ponto de aplicação do Hipoclorito de Sódio em relação ao ponto de aplicação do 

Ácido Fluossilícico a fim de obter uma maior eficiência quanto à desinfecção. 

De acordo com a avaliação realizada detectou-se a necessidade de algumas intervenções no 

processo do tratamento como: nos decantadores, nos filtros, assim como a construção de uma 

Unidade de Tratamento de resíduos (UTR). Algumas destas necessidades já estão sendo 

realizadas e algumas serão implantadas ao longo do tempo. 

Visando a melhoria nos procedimentos existentes foi ministrado pela empresa contratada um 

curso para todos os técnicos e operadores sobre o uso e a aplicação adequada do equipamento 

Jar Test. Também foi ministrado outro curso sobre aplicação dos dados obtidos com o Jar Test na 

planta de produção de tratamento e controle de qualidade da água, apresentando resultados 

satisfatórios. 

Em relação a determinação do pH ideal da água bruta em desrespeito ao elevar o p H a 9,0 

facilitou o trabalho dos operadores e aumentou a confiança, bem como definição do melhor 

coagulante. Desta forma foi conseguido melhor resultado em menor tempo de tratamento, menor 

gasto, reduzindo custos com produtos químicos. 

Para melhoria da escuma (material flutuante) formado nos decantadores, uma das sugestões 

proposta que já esta em projeto, é a instalação de calhas superficiais nos decantadores para a 

coleta destes materiais flutuantes, como alternativa, até que se elimine a causa. 

Serão colocados nos decantadores da ETA 4 sistemas de drenagem, onde será possível remover 

até 100 litros por segundo de escuma, a remoção será periódica, basta estrangular a comporta de 

acesso de água decantada aos filtros. Com isto, o nível d’água se elevará no interior dos 

decantadores e verterá para o interior das calhas, sendo conduzida para os leitos de secagem. 
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Finalmente esta sendo projetada uma melhora na ETA para a remoção da escuma, que deverá 

ser auxiliada através da aplicação de jatos d’água sobre a superfície da água dos decantadores, 

empurrando os sobrenadantes em direção às calhas coletoras, como mostra a Figura 1.  

 

Figura 1: Esquema geral do projeto do sistema de coleta de escuma. 

 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    72 

 

 

CONCLUSÃO 

Com base de todos os estudos e diagnósticos avaliados, as propostas sugeridas pela empresa 

contratada e aprovadas pelo SAAE foram exitosas. Problemas e melhorias no tratamento de água 

foram verificados. A otimização deste processo também propiciou melhoria da qualidade da água 

distribuída para a população do Município de Itabirito. 
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RESUMO  
Este trabalho pretende abordar o estudo do Filtro Lento Bifluxo com sistema de limpeza por 

Retrolavagem. O Filtro Lento Bifluxo é uma alternativa para a potabilização de água para consumo 

humano. Os objetivos específicos são desenvolver um Filtro Lento Bifluxo com Retrolavagem 

piloto, viabilizar a operação de limpeza dos sistemas de drenagem do filtro lento pela colmatação 

gerada pela fina granulometria dos grãos de areia do leito filtrante; avaliar a quantidade e a 

qualidade de água filtrada produzida no sistema piloto de filtração lenta bifluxo; avaliar o sistema 

de lavagem do Filtro Lento Bifluxo e o processo de descarga de fundo na entrada de água na 

interface. Para a obtenção destes objetivos serão utilizadas as seguintes metodologias: 

elaboração, construção e avaliação de um filtro lento bifluxo com retrolavagem piloto para analisar 

alguns parâmetros relevantes. Espera-se produzir um Filtro Lento Bifluxo piloto para operar a 

limpeza por retrolavagem, elaborar um sistema que permita a limpeza dos drenos que possam 

colmatar com a fina granulometria do meio filtrante e coletar a água tratada para analisar a sua 

qualidade. A expectativa é que pela experiência em escala piloto, viabilize-se a limpeza dos 
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drenos onde ocorram colmatação em filtros lentos bifluxo em escala real. Viabilizar também a 

limpeza por meio da retrolavagem desses filtros e eliminar os trabalhos manuais dessa operação. 

Com isso, poderemos resgatar essa técnica de purificação da água com o dobro do volume de 

água tratada na mesma área em que são utilizados os filtros lentos. 

Palavras-chave: Filtração lenta, fluxo de filtração, limpeza de filtros, retrolavagem, tratamento de 

água para abastecimento. 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

O Filtro Lento de Areia (FLA) é uma das formas mais antigas de tratamento de água potável e um 

importante processo de purificação de água em todo o mundo, sendo utilizado no tratamento de 

água para abastecimento é efetivo na remoção da turbidez e microorganismos (patógenos) 

(NAKAMOTO et al., 2014). A sua performance depende dos parâmetros da qualidade da água 

bruta, temperatura e sazonalidade superficial (SCHIJVEN, 2013).  

Por ser uma técnica simples e a operação consistir basicamente de controle da vazão e limpeza 

do meio filtrante, os custos com manutenção e operação desta tecnologia são reduzidos, pois não 

há necessidade de equipamentos eletromecânicos para o funcionamento dos filtros e, muitas 

vezes, dependendo da topografia local, não se utiliza energia elétrica porque a alimentação pode 

ser realizada por gravidade.  

A filtração lenta não requer a adoção de coagulantes, opera com taxas de filtração baixas e utiliza 

meio filtrante de granulometria fina. O uso de baixas taxas de filtração leva a um maior tempo de 

detenção da água sobre o meio filtrante e no seu interior, o que favorece uma intensa atividade 

biológica e garante a produção de água com qualidade apropriada para uma desinfecção efetiva 

(DI BERNARDO et al, 1999). Como principais vantagens do filtro lento destacam-se a elevada 

eficiência de remoção de alguns microorganismos.  

No Brasil atualmente a filtração lenta é utilizada principalmente para a potabilização de água onde 

a instalação e operação de Estações de Tratamento de Água (ETA) convencionais com 

coagulação, floculação e decantação é algo inviável devido à ausência de mão de obra 

especializada ou de recursos econômicos.  

Normalmente, a limpeza de filtros lentos é realizada por meio de raspagem do meio filtrante. Para 

tanto, é necessária a drenagem do filtro até que o nível de água fique logo abaixo da camada 

filtrante. Com o filtro parcialmente drenado, raspa-se os primeiros centímetros (1 a 5) de areia. A 

areia retirada então é lavada e acondiciona para ser recolocada no filtro assim que se atinja a 

altura mínima de operação. Contudo, o procedimento pode ser considerado oneroso por aqueles 

que operam filtros de pequeno porte, ocasionando em uma manutenção de maneira incorreta 

(SOUZA et al., não publicado).  
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Para pequenas comunidades é necessário alternativas para facilitar a limpeza da camada filtrante. 

Por isso, pode ser viável a utilização de sistemas com retrolavagem para executar a limpeza 

periódica do filtro. A não necessidade de retirar parte da areia para limpeza diminui o tempo gasto 

com esta, dispensando unidade de recuperação de areia e pode reduzir o tempo em que o 

sistema iniciará a produzir água de qualidade (PIZZOLATTI, 2014). 

A retrolavagem de filtros lentos já foi amplamente estudada. Carreiras de filtração são 

prolongadas e a limpeza dos filtros é simplificada sem detrimento significativo da qualidade da 

água quando comparados a filtros convencionais (MARNOTO, 2008; MICHELAN, 2010; 

PIZZOLATTI et al., 2010, 2014; SOARES et al., 2010; MICHELAN et al., 2011, 2011; POERSCH, 

2012; ISHII, 2013; SOUZA, 2013; PIZZOLATTI, 2014; SOUZA et al., 2016; STÜPP, 2016), 

podendo até ser melhorados quando o filtro é limpo com água bruta (PIZZOLATTI, 2010, 2014; 

ISHII, 2013; PIZZOLATTI et al., 2014). Estudos ainda apontam a eficiência desses sistemas na 

remoção de agrotóxicos e (oo)cistos de protozoários (PIZZOLATTI, 2014), além de cianobactérias 

(SOUZA; MONDARDO; SENS, não publicado ; PIZZOLATTI, 2010, 2014). Acredita-se que a 

limpeza efetuada nos filtros não removam totalmente a camada biológica superficial 

(schmutzdecke) (MARNOTO, 2008; MARNOTO et al., 2008; SOUZA, 2013; SOUZA et al., 2016) 

ou o biofilme na superfície da areia(CRITTENDEN et al., 2012), importantes para o tratamento 

biológico (HUISMAN; WOOD, 1974; NAKAMOTO, 2014).  

Filtros Lentos Bifluxo (FLB), ou Biflow, são filtros que possuem tanto fluxo ascendente, quanto 

descendente, simultaneamente. Pode-se pensar que é um sistema bastante vantajoso, visto que, 

recebendo alimentação de água bruta nos dois fluxos, o volume de água filtrada é duas vezes 

maior na mesma área em que seria implantado um FLA com fluxo ascendente ou descendente. 

A técnica da filtração lenta bifluxo foi abandonada, pois causava problemas nos drenos de coleta 

de água filtrada. Devido a sua fina granulometria, os grãos finos de areia se acumulam nos 

drenos, causando entupimento, diminuindo a taxa de filtração.  

Esses drenos se localizam no interior do filtro e são de difícil acesso, pois estão abaixo da camada 

de areia. Por isso, para ser feita a limpeza dos drenos colmatados com areia é necessário a 

remoção de toda a camada filtrante.  

No entanto, novas tecnologias vêm surgindo no mercado de fabricação de tubulações e fundo de 

filtro, que pode tornar possível resgatar a técnica da filtração bifluxo. 

Desta forma, o objetivo do trabalho é estudar uma nova tecnologia de filtro lento, com escoamento 

da filtração em duplo sentido (ascendente e descendente), denominado de “Filtro Lento Bifluxo”. E 

assim, viabilizar a operação de limpeza dos sistemas de drenagem do filtro lento pela colmatação 

gerada pela fina granulometria dos grãos de areia do leito filtrante através da avaliação da 

quantidade e a qualidade de água filtrada produzida no sistema piloto de filtração lenta bifluxo, do 
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sistema de lavagem do Filtro Lento Bifluxo considerando ainda na análise, o processo de 

descarga de fundo na entrada de água na interface. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a avaliação da operação do filtro lento bifluxo operado com limpeza por retrolavagem e 

descarga de fundo com entrada de água na interface entre areia e camada suporte foi construído 

um sistema piloto com essa concepção (Figura 1). O sistema foi implantado nas instalações do 

Laboratório de Águas da Lagoa do Peri (LALP) junto à Estação de Tratamento de Água da Lagoa 

do Peri, sob concessão da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN). 

A água utilizada nesse estudo é a da Lagoa do Peri, localizada a sudoeste da ilha de 

Florianópolis. Essa lagoa tem ligação com o mar pelo canal Sangradouro, com uma diferença de 

cota de aproximadamente 3 (três) metros, que faz com que a lagoa não receba água salgada. 

A água bruta é coletada do poço de captação da Estação de Tratamento de Água da Lagoa do 

Peri e recalcada para o reservatório que alimentará o sistema de filtração em escala piloto. 

A água bruta é coletada e analisada simultaneamente à filtrada pelo sistema em estudo.  

Para que aconteça a retrolavagem no filtro é necessário um reservatório elevado, que acumule 

carga hidráulica suficiente para a fluidificação do meio filtrante. Isso é dependente da velocidade 

de aproximação exigida.  

Nesse estudo utiliza-se a água bruta da câmara de carga para a retrolavagem. Assim, não é 

desperdiçada água filtrada no processo e não há necessidade de recalcá-la, eliminando custos.  

Também é necessário que a carga hidráulica do reservatório elevado, que também pode ser 

denominado câmara de carga, vença a perda de carga no meio filtrante e efetue a retrolavagem 

sem o auxílio de bombas. Dessa forma, a saída de água da retrolavagem “5” foi colocada com 80 

cm de desnível entre o fundo da câmara de carga  e essa saída (Figura 1).  

A carga hidráulica na câmara de carga deve estar 70 cm em relação ao fundo desta. Com isso, 

procede-se o fechamento da válvula “6” (saída de água filtrada), abertura da válvula “5” e pela 

diferença de altura, acontece o escoamento ascensional dentro do filtro. O aumento no fluxo é o 

que deve garantir a fluidificação do meio filtrante e, assim, sua limpeza.  

No projeto piloto (Figura 1) foi colocado uma entrada de água na interface entre meio filtrante e 

camada suporte. Dessa maneira libera-se, pela interface, o fluxo da água da câmara de carga 

embutida no filtro durante a descarga de fundo. Isso propicia a limpeza da camada suporte. 

Sistemas de filtração lenta ascendente também podem apresentar dificuldades na operação 

devido ao fluxo. Embora extenda-se a carreira de filtração por ela ocorrer primeiramente nos grãos 

mais grossos seguindo para os mais finos (camada suporte e meio filtrante levemente estratificado 

pela retrolavagem, o desenvolvimento de perda de carga na camada suporte e ao longo do meio 
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filtrante pode prejudicar a retrolavagem e a descarga de fundo. Por isso adotam-se descargas de 

água na interface entre as duas (SOUZA; MONDARDO; SENS, não publicado; SOUZA, 2015). 

Isso propicia que  que a retrolavagem aconteça de forma satisfatória. 

 

Figura 1 – Filtro Bifluxo com Retrolavagem 

 

Para o cálculo do volume do reservatório deve ser considerada a velocidade de aproximação (Va) 

necessária para a expansão desejada e o tempo de retrolavagem adotado. Dessa maneira, a 

câmara de carga do filtro foi dimensionada de modo a, no momento da retrolavagem, ter água 

suficiente para lavar o filtro durante 4 min.  
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Os filtros foram construídos com tubos de PVC utilizando-se diâmetros comerciais. As instalações 

hidráulicas de PVC soldável para água fria ( 20 mm) e o filtro de PVC para esgoto ( 300 mm). 

Para suporte, tanto dos filtros quanto dos reservatórios, são utilizados blocos de concreto.  

Na Tabela 1 são apresentadas as características gerais e especificações dos materiais que foram 

aplicados na camada suporte e no meio filtrante do FLB. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FILTRANTE  

A espessura das camadas filtrantes, tanto no fluxo descendente, quanto no ascendente são de 40 

cm, a mesma utilizada em estudos de filtração lenta com retrolavagem realizados pelo LAPOÁ. 

Para o cálculo da carga hidráulica levou-se em consideração características do meio filtrante, 

sendo: diâmetro efetivo, perdas de carga no sistema e velocidade de aproximação da água 

durante a retrolavagem e respectiva expansão do meio filtrante.  

Para obtenção desses parâmetros, foram necessários a realização dos ensaios de expansão e 

granulométricos.  

 

Tabela 5 – Características gerais dos FLB 

Material e características da 
Camada Suporte 

Seixos Rolados: 
L = 10cm d = 6,65 - 12,7 mm 
L = 10cm d = 3,18 - 6,65 mm 
L = 10cm d = 2 - 3,18 mm 

Material e características do Meio 
Filtrante 

Areia: 
L = 40 cm 
d10 = 0,28 mm 
Cu = 1,63 

 

DIÂMETRO EFETIVO E COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE  

No filtro lento bifluxo, a areia utilizada como meio filtrante possuirá diâmetro efetivo (d10) de 0,28 

mm e coeficiente de uniformidade (cu) de 1,63. Para confirmação desses parâmetros foram 

efetuados ensaios granulométricos seguindo a norma NBR 7181:1984 (ABNT, 1984).  

Tais características estão de acordo com o utilizado em filtração lenta em termos de d10 e cu 

(HUISMAN; WOOD, 1974; DI BERNARDO; BRANDÃO; HELLER, 1999; DI BERNARDO; 

DANTAS, 2005a), assim como o cu é satisfatório para a retrolavagem de filtros ascendentes, 

promovendo uma leve estratificação do meio filtrante (DI BERNARDO; DANTAS, 2005b).  

 

CARACTERÍSTICAS DA EXPANSÃO DO MEIO FILTRANTE  

A velocidade mínima de fluidificação (vmf) e a perda de carga no meio filtrante fluidificado (hf) 

foram determinadas experimentalmente.  
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Realizou-se testes de expansão em ensaios de um sistema de filtração existente no LALP. O 

ensaio consiste em alimentar uma câmara de carga do sistema com uma vazão constante. Com a 

variação da vazão, pode-se verificar a expansão da camada filtrante, a perda de carga e a 

velocidade de aproximação correspondente. 

 

OPERAÇÃO E LIMPEZA DOS FILTROS  

O filtro é operado e abastecido por sistema de orifício para manter uma taxa de filtração de 

4m³/m².d com água da Lagoa do Peri. A carga hidráulica será variável e o seu nível se elevará em 

função da colmatação da camada filtrante. Esse nível pode chegar até 70 cm e ao atingí-lo, ocorre 

a retrolavagem. Após a limpeza, o filtro é colocado novamente em operação. 

 

PROCEDIMENTO DA DESCARGA DE FUNDO COM ENTRADA DE ÁGUA NA INTERFACE 

ENTRE MEIO FILTRANTE E CAMADA SUPORTE  

A Descarga de Fundo com entrada de água na Interface entre o meio filtrante e a camada suporte 

é realizado pela liberação do fluxo pela parte inferior do filtro como descrito acima. 

Porém, no caso em questão há uma diferença, pois se introduz água bruta na interface entre areia 

e camada suporte. Essa água é proveniente da câmara de carga embutida no próprio corpo do 

filtro e tal limpeza tem como finalidade a limpeza apenas da camada suporte.  

Assim, pode ser aumentada a eficiência dessa limpeza da camada suporte, pois não há perda de 

carga ocasionada pela passagem da água pelo meio filtrante.  

Essa limpeza será realizada pelo fechamento da válvula “1” e abertura das válvulas “3” e “4” 

(Figura 1). A descarga está prevista para ser realizada durante 2 min., e ao final as válvulas são 

recolocadas na posição normal de filtração.  

 

PROCEDIMENTO DA RETROLAVAGEM  

A Retrolavagem é realizada pela passagem de água bruta no fluxo ascendente, e a sua água é 

armazenada em uma câmara de carga acoplada em paralelo com o filtro. 

A velocidade de aproximação utilizada é suficiente para a fluidificação do meio filtrante e 

expansão média de 25%. Em estudo anterior, realizado por Souza (2015), mostrou-se a 

necessidade da limpeza da camada suporte anteriormente à retrolavagem. Isso se deve ao 

aumento da perda de carga nessa camada, ocasionada pela sua colmatação. 

Uma vantagem da utilização da água bruta é a economia de água filtrada. Outra vantagem é a 

operação, que se tornou menos complicada em relação a um filtro com reservatório elevado de 

água filtrada.  

Assim a retrolavagem do sistema se realiza pela abertura da válvula “5” (Figura 1). A água do filtro 

acima dessa saída escoa, deixando 80 cm de carga disponível. Essa carga torna possível o 
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aumento do fluxo de filtração, logo, a retrolavagem. Ao final do processo fecha-se a mesma 

válvula e a filtração é retomada em fluxo declinante até estabilização em 4 m³/m².d.  

Foi elaborada também, uma engrenagem para suspender o coletor de drenagem de água filtrada, 

conforme Figura 2, que é realizada durante a retrolavagem, devido a facilidade de suspensão do 

dreno enquanto a camada filtrante encontra-se expandida. Isso é necessário para que se possa 

proceder a limpeza dos grãos de areia que se fixam nesse coletor e que possam obstruir a 

passagem da água. 

 

MONITORAMENTO DO SISTEMA PILOTO 

Para se alcançar os objetivos pretendidos, o filtro é monitorado três vezes por semana. 

Parâmetros operacionais e de qualidade de água bruta e tratada são avaliados. 

Inicialmente, os parâmetros de qualidade de água são medidos em termos de cor e turbidez. 

Já nos operacionais do FLB são monitorados as perdas de cargas no meio filtrante durante a 

carreira de filtração e igualmente, na camada suporte. Além disso, é feito o monitoramento da 

vazão, carga hidráulica, expansão do meio filtrante e desempenho da retrolavagem.  

Observa-se os momentos antes e depois das lavagens, assim é realizado uma avaliação da 

eficiência da limpeza dos filtros.  

As perdas de carga são medidas pela diferença da carga hidráulica em piezômetro instalado no 

filtro antes da entrada (acima do distribuidor de vazão), entre a camada suporte e o meio filtrante 

e, por fim, acima desse. Assim pode-se medir pela diferença de carga hidráulica entre eles a 

perda de carga na camada suporte (∆hcs), meio filtrante (∆hm) e total (∆ht).  

A vazão pode ser aferida volumetricamente, com o auxílio de cronometro e proveta graduada. Isso 

se torna necessário para que a taxa de filtração permaneça naquela preestabelecida.  

A carga hidráulica também é monitorada por meio do nível da câmara de carga, que se tem 

acesso na sua parte superior.  

A expansão do meio filtrante é aferida com trena e comparada com os parâmetros avaliados na 

curva de expansão. 

O filtro será operado pelo tempo estimado de quatro meses. Após a colocação do meio filtrante, 

foi iniciado o monitoramento.  

 

Figura 2 – Detalhe do Suporte do Dreno 
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DESEMPENHO DA RETROLAVAGEM 

Inicialmente, avalia-se o desempenho da retrolavagem, o tempo de recuperação da qualidade 

após a limpeza e por fim a qualidade da água filtrada. 

Durante a retrolavagem do filtro, é medido o parâmetro de turbidez da água, com o objetivo de 

acompanhar a limpeza que o material filtrante proporciona. Esta é então monitorada a cada 30 s, 

com o objetivo de avaliar o desempenho da limpeza. A perda de carga, que é um indicativo da 

eficiência da operação de limpeza, é monitorada no início e no fim da retrolavagem. 

Serão apresentados os resultados da turbidez durante a retrolavagem pela construção de 

gráficos. As operações de limpeza serão contabilizadas. 

Para executar a retrolavagem de uma carreira se alimentará o filtro até que o nível de filtração 

descendente atinja a carga hidráulica de 0,70 m em relação a saída de água filtrada.  

A expansão do meio filtrante durante a retrolavagem alcançará em média 25%. Com essa 

expansão o leito é totalmente fluidificado causando o atrito intenso entre os grãos, com isso, um 

maior desprendimento do filme biológico aderido à superfície dos grãos, consequentemente, maior 

magnitude de turbidez durante a lavagem. 

Na retrolavagem do FLB é necessário descartar a água sobrenadante, o que leva cerca de 4 min. 

 

RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA APÓS LIMPEZA DO MATERIAL FILTRANTE 

O filtro é lavado ao atingir a carga hidráulica máxima definida previamente. Logo após a limpeza o 

filtro é novamente colocado em operação. O filtro é avaliado em termos de cor, turbidez e perda 

de carga.  
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O monitoramento é realizado para determinar quando o filtro começa a produzir água com 

qualidade compatível ao consumo, em função dos parâmetros analisados. Ressalta-se que para o 

consumo humano a água ainda deve ser desinfetada conforme a Portaria 2.914 (BRASIL, 2011). 

 

QUALIDADE DA ÁGUA FILTRADA 

Nesta seção é abordada a qualidade da água filtrada, sendo comparado quando possível com os 

parâmetros da Portaria 2.914 de 2011 do Ministério da Saúde que dispõe sobre os procedimentos 

de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão.  

Cor Aparente: A cor aparente é um parâmetro regulado pela Portaria 2.914 (BRASIL, 2011) e 

limitado em 15 uH. Este será avaliado da água filtrada no FLB, em comparação com a bruta,  para 

saber a sua eficiência de remoção do filtro. 

Turbidez: O valor que atende a Portaria 2.914 (BRASIL, 2011) quando utilizada a filtração lenta é 

de após a filtração, o filtro produza água em 95 % das amostras com turbidez de menor ou igual a 

uma unidade.  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados serão avaliados por métodos estatísticos com o uso dos softwares EXCEL, 

STATISTICA e MATLAB. Serão analisados os dados coletados para retirada de dados medidos 

de forma errônea, identificado à discrepância em relação à média do banco de dados. 

Os dados serão reportados em tabelas, onde se apresentarão as médias, medianas, testes de 

regressão linear e qui quadrado, em função dos tipos de dados coletados e da forma que melhor 

possam ser representados. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO MATERIAL FILTRANTE 

Para confirmação dos parâmetros de diâmetro efetivo (d10) e coeficiente de uniformidade (cu) dos 

grãos do material filtrante foi realizado o ensaios de granulometria de acordo com a norma técnica 

NBR 7181: 1984 (ABNT, 1984). 

O gráfico apresentado, Figura 3, são os resultados médios obtidos por três ensaios 

granulométricos realizados. Como observado, a distribuição granulométrica do meio filtrante é 

uniforme, dentro do previsto pelo projeto. 
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Figura 3 – Gráfico do resultado obtido pelo ensaio ganulométrico 

 

 

ENSAIO DE EXPANSÃO E PERDA DE CARGA DO MATERIAL FILTRANTE 

São apresentados abaixo os resultados obtidos na caracterização do meio filtrante utilizado 

(Figura 4). 

A partir das informações de expansão (Figura 4) pode-se concluir que a expansão do meio 

filtrante é proporcional à velocidade de aproximação aplicada, como esperado, e que a perda de 

carga praticamente não se altera nas velocidades ensaiadas, característica do meio filtrante 

completamente fluidificado (DI BERNARDO; DANTAS, 2005a). Acredita-se que a variação na 

perda de carga seja devido às perdas nas paredes da coluna onde foram realizados os ensaios. 

 

Figura 4 – Gráfico do resultado obtido pelo ensaio expansão do material filtrante 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que com esta pesquisa que, parâmetros de projeto para a aplicação da técnica de 

filtração lenta bifluxo possam ser estabelecidos e aprimorados. 

Com bons resultados sobre esta técnica, poder-se-á obter um maior rendimento por área, 

possibilitando o atendimento de uma população maior tornando-a mais competitiva em relação a 

outras técnicas de tratamento de água. 

 

CONCLUSÃO 

Com esse trabalho será possível concluir se a filtração lenta bifluxo é adequada para o tratamento 

da água em estudo e se é eficiente na remoção dos parâmetros de qualidade avaliados. Será 

possível concluir se os sistemas de limpeza empregados funcionarão como esperado e se a 

descarga de fundo com água na interface e a retrolavagem associadas ou separadas serão 

eficientes na limpeza do filtro.  

Com esse estudo também será possível concluir se tornará possível a limpeza dos drenos de 

água filtrada com a sua suspensão durante o processo de retrolavagem. 
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RESUMO  

O controle operacional adequado dos processos unitários de tratamento de água é fundamental 

para a produção sistemática de água de boa qualidade, entretanto estes processos nem sempre 

recebem a devida atenção. Este trabalho apresenta uma ferramenta computacional de apoio ao 

controle e à avaliação de desempenho de estações de tratamento de água (ETAs). A ferramenta é 

composta por um conjunto de planilhas eletrônicas que servem de apoio ao monitoramento de 

rotina e ao controle operacional e da qualidade da água apresentada por meio de uma aplicação 

real, no controle da ETA da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Entende-se que esta 

ferramenta possa auxiliar outras ETAs, com a indicação de que sejam realizadas adequações às 

especificidades locais.  

Palavras-chave: qualidade da água, planilha eletrônica, monitoramento de rotina. 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

A produção sistemática de água para consumo humano de boa qualidade depende do bom 

controle operacional dos diversos processos unitários de tratamento, o que nem sempre é 

observado. Torna-se, assim, necessário dispor de ferramentas que permitam o pronto acesso a 

um banco de dados de monitoramento de rotina, organizado e sistematizado de tal forma que se 

possa, continuamente, avaliar o desempenho dos processos unitários de tratamento e intervir, 

quando necessário, para a otimização do processo. 

Este trabalho tem como objetivos a apresentação e descrição de uma ferramenta de apoio ao 

controle e à avaliação de desempenho de estações de tratamento de água (ETAs). Apresenta-se 

um conjunto de planilhas eletrônicas que servem de apoio ao monitoramento de rotina e ao 

controle operacional e da qualidade da água em estações de tratamento de água (ETAs), 

incorporando além dos principais parâmetros de avaliação de desempenho de ETAs, ferramentas 

de controle estatístico de processos. A ferramenta é apresentada por meio de uma aplicação real, 

no controle da ETA da Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Com a finalidade de atender o preconizado em vários artigos da Portaria nº 2.914/2011 (BRASIL, 

2011), que enfatiza a necessidade e importância do controle da qualidade da água, com 

adequado registro e sistematização dos dados foi desenvolvida a ferramenta computacional 

apresentada. 

É fundamental que estes registros garantam rotineira ou imediata resposta às autoridades de 

saúde pública e aos usuários. Considerando ainda a exigência da mesma Portaria, em manter a 

avaliação sistemática dos sistemas de abastecimento, buscou-se nesse trabalho atualizar um 

conjunto de planilhas de controle operacional de rotina, inicialmente desenvolvidas por 

Nascimento et al. (2000). Atentou-se em atualizar e adequar à realidade da ETA em questão, 

além de incorporar novas ferramentas de controle estatístico de processos (Campos, 2009) e 

parâmetros de avaliação de desempenho de ETAs, conforme apresentado em CEPIS (2005). 

Para tanto se utilizou o programa MICROSOFT EXCEL, onde foram elaboradas planilhas 

(relatórios diários, mensais e anuais) para registro dos dados de monitoramento rotineiro, que 

também servem à análise e avaliação da qualidade da água captada, tratada e distribuída, bem 

como dos processos de tratamento e do sistema de distribuição.  

Nos relatórios diários, uma planilha composta por uma aba por dia do mês, são inseridos os 

valores dos parâmetros monitorados, que são registrados e ficam armazenados para futuras 

análises e consultas. Ainda nos relatórios diários, utilizando cálculos, fórmulas e gráficos padrões 

do software, são gerados gráficos cartas-controle que permitem a análise dos dados à medida que 

são registrados na planilha, e assim auxiliam na pronta tomada de decisão. Nos relatórios 
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mensais e anuais são empregadas tabelas com estatísticas descritivas dos dados, gráficos de 

variabilidade e dispersão (box plot) e frequência acumulada. Outros dados de análise são 

gerados, tais como, quantificação e frequência das lavagens de filtro, consumo de produtos 

químicos empregados, tempo de funcionamento de conjuntos moto-bombas, volume de água 

produzido e consumido, entre outros. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A ferramenta, desenvolvida no programa MICROSOFT EXCEL, é composta por um conjunto de 

planilhas, com relatórios diários, mensais e anuais. Todas as planilhas apresentam vínculos entre 

si, porém apenas o relatório diário recebe dados de entrada. Trata-se de uma atualização das 

planilhas desenvolvidas originalmente por Nascimento et al. (2000). 

As planilhas foram adequadas à realidade atual da ETA-UFV, que em geral, é operada em regime 

de 12 horas diárias, com vazão média de 30 L/s. A estação, com tratamento em ciclo completo 

consiste de: (i) mistura rápida em calha Parshall, (ii) floculador hidráulico do tipo Cox com seis 

câmaras; (iii) um decantador convencional circular; (iv) dois filtros rápidos de camada simples e 

fluxo descendente em paralelo com taxa de filtração de 65 m³/m².dia; (v) desinfecção com cloro 

gás e (vi) dois reservatórios de água tratada de onde é realizada a distribuição para a rede do 

campus. A ETA-UFV opera abaixo de sua vazão de projeto, o que contribui com certa “folga” 

operacional e elevada eficiência dos processos.  

Com frequência horária são registrados os seguintes dados: vazão, turbidez, pH, temperatura, 

dose de coagulante, carga de coagulação, dose de cloro, cloro livre e total, cor aparente, nível de 

água nos filtros, volume armazenado nos reservatórios e identificação dos operadores 

responsáveis pela realização das análises horárias.  

Com frequência diária são registrados: condutividade elétrica, dureza e alcalinidade. A planilha 

recebe também informações diárias sobre: (i) ensaios realizados em Jar Test, tais como; técnico 

responsável, concentração de coagulante, turbidez, carga e pH da água bruta, dose de 

coagulante, turbidez, pH e carga em cada um dos seis jarros em que o ensaio de coagulação é 

realizado; (ii) consumo de desinfetante – pesagem do cilindro de cloro no início e final da 

operação diária e (iii) tempo e conjunto moto-bomba em funcionamento na ETA.  

Com frequência semanal são registradas a cor verdadeira, a calibração dos equipamentos 

analíticos e o controle de qualidade da água na rede de distribuição, incluindo: cloro, turbidez, cor, 

pH, coliformes totais, E. coli e bactérias heterotróficas em pontos de interesse do sistema de 

distribuição, e em número condizente com os exigidos pela Portaria 2.914/2011. 

Com frequência indefinida tem-se o controle do processo de lavagem dos filtros, com análise da 

turbidez e do nível dos filtros antes e após a lavagem. O controle de estoque de produtos 

químicos utilizados, como coagulante (sulfato de alumínio) e desinfetante (gás cloro). 
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Nas Figuras 1 a 4 é apresentada a estrutura do relatório diário no qual são inseridos os dados de 

monitoramento. Nele há configuração condicional das células, que possuem cores diferentes 

quando apresentam valores próximos aos limites estabelecidos pela norma, como forma de 

chamar atenção dos operadores. Como exemplo é apresentado valor de turbidez da água filtrada 

acima de 0,30 uT na Figura 1. Ainda nos relatórios diários, à medida que os dados são inseridos 

vão sendo elaboradas cartas de controle (gráficos utilizados no controle estatístico de processos), 

que auxiliam na identificação e isolamento de causas de variabilidade de forma rápida, com o 

intuito de aumentar a confiabilidade e reduzir custos finais (CAMPOS, 2009). Já os relatórios 

mensais e anual são gerados comumente, ao final de cada mês ou ano, mas também podem ser 

gerados a qualquer tempo quando se queira realizar um diagnóstico até aquele momento. 

Os relatórios mensais e anual apresentam estatística descritiva dos dados de qualidade da água 

(frequência acumulada, percentis, médias, mínimos, máximos, medianas, desvios padrão, número 

de análises), bem como sistematização das informações sobre as carreiras de filtração, o 

consumo e controle de estoques de produtos químicos, dos resultados do Jar test e da qualidade 

da água na rede de distribuição. 
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Figura 1 - Relatório Diário, parte 1 de 4 

 

 

Figura 2 - Relatório Diário, parte 2 de 4 
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Figura 3- Relatório Diário, parte 3 de 4 
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Figura 4 - Relatório Diário, parte 4 de 4 
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Seguem exemplos de resultados obtidos nos relatórios diários, mensais e anual. Na Figura 5 é 

apresentada uma carta de controle referente aos dados de turbidez dos relatórios diários do mês 

de março de 2017.  

 

Figura 5 – Carta de Controle X, março de 2017 

 

 

 

A seguir são apresentadas gráficos box plot com a variabilidade dos dados de turbidez da água 

efluente a cada um dos filtros (Filtrada 1 e 2) e após sua mistura (Filtrada) do mês de março de 

2017 (Figura 6).  

 

Figura 6 – Representação em box plot da turbidez da água filtrada no mês de março de 2017 
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Na Figura 7 é apresentada a frequência acumulada dos dados de cloro residual livre do tanque de 

contato e dos reservatórios 1 e 2 do mês de março de 2017. 

 

Figura 7 – Frequência acumulada da concentração de cloro residual livre no tanque de 

contato, reservatório 1 e reservatório 2 do mês de março de 2017 

 

 

 

A variabilidade dos dados de turbidez na saída da ETA e dos pontos de controle na rede de 

distribuição no ano de 2016 é apresentada na forma de box plot na Figura 8.  

 

Figura 8 – Dados de variabilidade da turbidez na saída da ETA e na rede de distribuição 

(ano de 2016) 
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Na Tabela 1 é apresentada estatística descritiva dos parâmetros turbidez, pH, temperatura, dose 

de coagulante, carga, dose de cloro, cloro residual, cor, volume e nível dos filtros avaliados no 

mês de março de 2017. Apresentando para cada parâmetro, o número de dados analisados, 

valores máximos e mínimos, percentis 25%, 50%, 75% e 95%, média, porcentagem de valores de 

turbidez menores que 0,3 uT, 0,5 uT, 1 uT e 5 uT, porcentagem de valores de pH menores que 6 

e menores que 9,5; porcentagem de valores de cloro residual menores que 0,2 mg/L e menores 

que 2,0 mg/L e porcentagem de valores de cor menores que 15 uC. 
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Tabela 1 – Estatística descritiva dos parâmetros turbidez, pH, temperatura, dose de coagulante, carga, dose de cloro, cloro 

residual, cor, volume e nível dos filtros avaliados (março de 2017) 

Qtd. (n) Mín 25% 50% 75% 95% Média Máx <=0,3 uT <=0,5 uT <=1 uT <=5 uT <=6 <=9,5 <0,2mg/L <2,0mg/L <=15 uC
Bruta 266 2,38 3,37       3,95       4,64       5,94       4,11 8,15 0,0% 0,0% 0,0% 83%

Decantada 266 0,31 0,410 0,480 0,550 0,760 0,50 0,84 0,0% 59,4% 100% 100%
Filtrada 266 0,13 0,2 0,24 0,28 0,3675 0,25 0,48 87% 100% 100% 100%

Filtrada 1 266 0,11 0,18 0,22 0,27 0,37 0,23 0,61 89% 100% 100% 100%
Filtrada 2 260 0,021 0,17 0,21 0,2525 0,31 0,22 0,5 92% 100% 100% 100%

Tratada (TC 266 0,13 0,22 0,26 0,31 0,3875 0,27 0,49 72% 100% 100% 100%
Tratada (R1 266 0,15 0,22 0,25 0,29 0,3475 0,26 0,44 84% 100% 100% 100%
Tratada (R2 261 0,17 0,23 0,25 0,28 0,32 0,25 0,36 89% 100% 100% 100%

Bruta 146 6,68 6,94 7,12 7,29 7,795 7,16 8,08 0% 100%
Filtrada 146 6,61 6,79 6,925 7,0675 7,28 6,95 7,48 0% 100%
Tratada 145 6,44 6,64 6,75 6,94 7,176 6,80 7,31 0% 100%
Bruta 80 21,8 23,775 24,2 24,925 25,705 24,22 27,1

Tratada (TC 146 22,4 24,125 24,9 25,9 26,4 24,87 26,9
190 8 10 10 10 12 10,34 12
157 30 45 45 48,6 55 46,54 65
154 -0,29 0,02 0,18 0,28 0,42 0,15 0,78

151 50 200 200 250 300 206,95 300
Total 264 0,4 1,465 1,885 2,495 3,2855 1,97 4,42 0,0% 56,8%
Livre 264 0,31 1,36 1,83 2,4525 3,2395 1,89 4,4 0,0% 61,4%
Total 265 0,33 0,75 0,93 1,09 1,22 0,92 1,35 0,0% 100,0%
Livre 265 0,26 0,68 0,84 1,02 1,18 0,84 1,29 0,0% 100,0%
Total 260 0,24 0,58 0,73 0,91 1,1905 0,76 1,37 0,0% 100,0%
Livre 260 0,2 0,4975 0,645 0,83 1,1405 0,67 1,25 0,0% 100,0%
Bruta 144 18 26,575 29,3 33,8 41,185 30,38 44,5 0%

Decantada 144 1,8 5,075 6,7 7,625 8,885 6,37 10,3 100%
Filtrada 1 143 0,2 0,55 2,15 3,85 4,21 3,67 7,1 100%
Filtrada 2 139 0,1 0,55 1,95 3,475 3,895 3,50 6,4 100%

Tratada (TC 144 0,2 1,075 1,45 2,05 2,65 2,66 7 100%

R1 349 233,4 622,4 739,1 778 778 675,51 778
R2 350 78 585 715 780 812,5 667,43 812,5

FILTRO 1 256 14 118,75 150 170 190 143,46 215
FILTRO 2 260 1,8 125 160 170 185,25 149,45 220

VOLUME

NÍVEL

Análises

TURBIDEZ (uT)  

pH

TEMPERATURA DA 
ÁGUA (ºC)

D OSA GEM  SU LF A T O ( mg / L A l 2 ( S O 4 ) 3 )

D OSA GEM  SU LF A T O -  V ISOR  B OM B A ( L/ h

CARGA (ICu)

DOSAGEM CLORO (g/h Cl2)
CLORO RESIDUAL
Tanque de Contato
CLORO RESIDUAL

Reservatório 1
CLORO RESIDUAL

Reservatório 2

COR (uC)
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Os relatórios diários servem como entrada de dados para futuras análises, como as mensais e 

anuais, mas por si só já constituem importante ferramenta para registro histórico de dados 

operacionais e de qualidade da água na ETA (Figuras 1 a 4). Nos relatórios diários são 

elaboradas as cartas de controle à medida que os dados são preenchidos (Figura 5). No exemplo 

apresentado verifica-se variação aleatória dos dados de turbidez, porém com a turbidez se 

mantendo dentro dos limites de controle, com destaque para o Limite Superior de Controle (LSC) 

de 0,5 uT, estabelecido pela Portaria 2.914/2011. O LSC pode também ser estabelecido em 

função da variabilidade intrínseca ao processo (LSC= µ + Lσ, onde L é a “distância” do limite de 

controle à linha central, expressa em unidades de desvio padrão, µ é a média e σ o desvio 

padrão).  

Os dados de turbidez da água filtrada no mês de março de 2017 são também apresentados na 

forma de box plot na Figura 6, agora comparados aos dados de turbidez na saída de cada um dos 

filtros. Este tipo de gráfico facilita a verificação do atendimento ao padrão de turbidez da portaria 

para água filtrada (≥95% dos dados mensais ≤0,5 uT e o restante das amostras ≤1,0 uT). 

Observa-se que as três séries analisadas atenderam ao padrão, com mais de 75% dos dados 

abaixo de 0,30 uT.  

A Figura 7 evidencia o decaimento do cloro residual livre entre o tanque de contato e os 

reservatórios, que podem funcionar em série ou em paralelo e possuem um elevado tempo de 

detenção hidráulica. As concentrações na saída do reservatório 2 variaram de 0,25 a 1,20, com 

50% dos dados acima de 0,65 mg/L. 

Os dados de turbidez da água na rede de distribuição (Figura 8) demonstram também o pleno 

atendimento à portaria (≤5,0 uT), porém alguns pontos apresentam maior variação dos valores de 

turbidez. Em geral estes pontos se localizam mais distantes da ETA, ou seja, para que a água 

tratada chegue até eles há um percurso maior a ser percorrido, e, por conseqüência existe maior 

probabilidade de existência de algum tipo de problema na rede. Outros pontos com maior variação 

dos valores de turbidez estão, conhecidamente, em locais que possuem trechos da rede de 

distribuição em tubulação de ferro fundido. Este fato, provavelmente, é responsável pela variação, 

em virtude da possível deterioração dos materiais das tubulações.  

Já os dados apresentados na Tabela 1, mesmo que não demonstrem toda distribuição dos dados 

como nas Figuras 5 e 6, possibilitam análise da variabilidade deles. Ao analisar os dados 

referentes à água bruta fica evidente sua boa qualidade da água, com baixos valores de turbidez e 

cor, com 95% dos dados abaixo de 5,94 uT e 41,19uC. Condição que possivelmente, está 

relacionado à série de dois barramentos antes da captação. Acho desnecessário escreverem 

captação da ETA. 

O decantador possui baixa taxa de aplicação superficial (10 m³/m².dia) e apresenta boa remoção 

de cor e turbidez, com 95% dos valores da água decantada abaixo de 8,89 uC e 0,76 uT (Tabela 
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1). Os demais parâmetros de análise rotineira encontram-se dentro das faixas padrão da Portaria 

e demonstram bom controle operacional.  

Como exemplo de parâmetro que demonstra o bom controle operacional pode-se citar a carga da 

água coagulada. A carga é um parâmetro utilizado para monitorar o processo de coagulação, 

sendo medida na solução após a aplicação do coagulante. A baixa variação verificada para os 

valores, com intervalo interquartílico de 0,02 a 0,28 ICu (Tabela 1), expressa o adequado controle 

operacional do processo de coagulação que influenciam na boa qualidade da água tratada. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a ferramenta computacional apresentada permitiu análise ampla de dados e 

processos operacionais da ETA em questão, demonstrando bom controle operacional da 

qualidade da água ao longo dos processos de tratamento. 

Verifica-se que a automação na elaboração de gráficos e tabelas de saída, facilita a 

implementação do monitoramento, análise e controle, baseada na avaliação de desempenho dos 

processos de tratamento e da qualidade da água produzida na ETA. Ainda auxilia no 

monitoramento indireto da integridade da rede de distribuição pela análise da qualidade da água 

no sistema de distribuição.  

Já as cartas de controle figuram como importante ferramenta para análise dinâmica de qualquer 

alteração no processo, permitindo tomada de decisões e ações corretivas mais rápidas. 

Entende-se que esta ferramenta possa auxiliar a operação em outras ETAs, com a indicação de 

que sejam realizadas adequações às especificidades locais.  
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RESUMO  

A desinfecção é parte importante do processo de tratamento das águas para consumo humano. 

Pelo fato de proporcionar que os residuais de desinfetante possam permanecer presentes de 

maneira satisfatória ao longo do sistema de abastecimento de água, além de apresentar custo 

acessível, o cloro tem sido largamente utilizado em diversos Sistemas de Abastecimento de Água 

(SAA) do mundo. Em contrapartida, as reações que ocorrem entre o cloro residual livre e a 

matéria orgânica natural podem gerar subprodutos prejudiciais à saúde, tais como os 

trihalometanos (THMs). Este trabalho teve como objetivo avaliar os artigos, cujo tema do estudo 

tenha se relacionado com a formação de THMs como subproduto da desinfecção, principalmente 

nas redes de distribuição, utilizando um mapeamento sistemático de revisão. Foram 91,2% dos 

trabalhos os que abrangeram as redes de abastecimento de água e cerca de 27% abordaram a 

cinética da formação de THMs como forma de avaliar o crescimento de subprodutos da 

desinfecção. Além da quantidade de matéria orgânica, a variação da temperatura é um fator 

importante que influencia o comportamento da formação dos subprodutos. Alguns trabalhos foram 

publicados em periódicos com fator de impacto relevante, sendo possível constatar a necessidade 

de intensificar os estudos considerando a importância do assunto. 

Palavras-chave: redes de distribuição, trihalometano, mapeamento sistemático. 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

A desinfecção da água, visando o consumo humano, tem atribuição importante no que se refere à 

proteção da saúde pública. Dentre os produtos desinfetantes mais utilizados o cloro tem se 

destacado, pois é utilizado em várias partes do mundo.  A portaria 2914 do Ministério da Saúde 

(Brasil, 2011), por exemplo, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, exige residual mínimo 

com concentração igual a 0,2 mg.L-1 de desinfetante ao longo das redes de distribuição para que 

seja minimizado o risco de contaminação. 

Enquanto existe a possibilidade de monitoramento mais adequado em uma estação de tratamento 

de água (ETA) ou em unidades de recloração, encontra-se uma dificuldade em relação ao controle 

do comportamento da concentração do cloro residual livre presente na água durante seu percurso 

nas redes de distribuição de água que inibe a gestão eficiente desta parte do SAA não permitindo, 

muitas vezes, a obtenção de níveis mínimos e máximos aceitáveis de desinfetante que atendam a 

legislação em vigor e que garantam a qualidade da água fornecida à população. 

Os subprodutos da desinfecção, tais como os THMs formados na água destinada ao consumo 

humano, são produzidos quando o cloro reage ao longo do tempo com a matéria orgânica 

presente em água naturais, a qual é derivada da decomposição de vegetação terrestre, que 

resulta em ácidos húmicos e fúlvicos e da decomposição de vegetais aquáticos e algas (Funasa, 

2007).  

Resultados das análises obtidos através de coletas de amostras de água realizadas em redes de 

distribuição indicaram um aumento da formação de THMs com o tempo de residência da água 

nestas redes e que quanto maior a distância percorrida pela água na tubulação de abastecimento 

(tempo de contato), maior foi a formação deste subproduto (Funasa, 2007). 

Ferreira Filho e Sakaguti (2008), em estudo sobre o comportamento cinético do cloro livre em 

meio aquoso e a formação de subprodutos da desinfecção, observaram uma relação diretamente 

proporcional entre a formação de trihalometanos (THMs) e a demanda de cloro, ou seja, 

aumentando-se a dosagem de cloro maior será a formação do subproduto na fase líquida. 

Ainda em relação ao estudo realizado pela Funasa (2007), esta informou que os resultados de 

testes realizados em animais comprovaram o caráter potencialmente cancerígeno dos THMs, 

especialmente do clorofórmio, suspeitando-se, portanto, que o mesmo pode ocorrer com a 

espécie humana.  

Santos e Gouveia (2011) estudaram os efeitos adversos dos THMs existentes na água sobre a 

gravidez. Mesmo considerando as limitações do estudo, os resultados obtidos indicaram uma 

relação possível destes subprodutos com a má-formação fetal e com o nascimento prematuro, 

apontando para a necessidade de novas pesquisas sobre o assunto. 
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Preocupações com riscos à saúde associados a THMs levaram as agências ambientais em 

diversos países a regulamentar essas substâncias na água (Semerjian, Dennis e Ayoub, 2009). A 

portaria 2914 do Ministério da Saúde (Brasil, 2011) estabelece o limite de 0,1 mg.L-1 para THMs 

totais, enquanto que a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA, 2010) 

considera o limite de 0,08 mg.L-1. Porém, os serviços públicos envolvidos no tratamento de água 

enfrentam um desafio para equilibrar a inativação de patógenos, através da cloração, e a 

minimização da formação de THMs a níveis dentro dos limites estabelecidos pela legislação 

(Qdais et al., 2009). 

Diante da diversidade de publicações sobre o tema que podem ser identificadas, o mapeamento 

sistemático se torna uma ferramenta importante para avaliar a quantidade e a qualidade dos 

trabalhos que trataram do tema. Segundo Vosgerau e Romanowski (2014), a principal finalidade 

das revisões de mapeamento é levantar indicadores que forneçam caminhos ou referências 

teóricas para novas pesquisas. Dessa forma, este trabalho foi desenvolvido para avaliar a 

produção científica nacional e internacional dos artigos relacionados ao estudo da formação de 

THMs nas redes de distribuição de água, considerando os aspectos quantitativos e qualitativos da 

pesquisa sobre estes trabalhos e dos periódicos nos quais foram publicados.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada foi baseada no mapeamento sistemático utilizado também por Muñoz, 

Mazón e Trujillo (2011). O planejamento foi delineado através da formulação das questões de 

pesquisa, definição das palavras-chave, escolha das fontes automáticas de banco de dados e 

definição dos critérios de seleção. A revisão bibliográfica foi composta pela avaliação da 

quantidade e da qualidade dos trabalhos, seleção, extração e síntese dos dados.  

A pesquisa visou à verificação dos artigos que tratavam da formação de THMs em redes de 

distribuição de água potável, os quais foram segregados, possibilitando identificar: em qual parte 

do SAA foi estudada, influência da sazonalidade sobre a presença de THMs, se foi empregado 

algum modelo cinético para avaliar a formação do THMs e o atendimento à legislação quanto ao 

valor máximo permitido para este subproduto da desinfecção. Outras divisões foram realizadas 

para mapear a produção, incluindo o tipo de pesquisa empregada, a distribuição quantitativa no 

recorte temporal, em quais países foram realizadas as pesquisas, idioma de publicação, 

participação de instituição acadêmica e qualidade dos periódicos onde os artigos foram 

publicados. 

As palavras-chave em inglês para restringir a busca foram “distribution networks” (redes de 

distribuição), “trihalomethane” (trihalometano) e “chlorine” (cloro), sempre com a condição “and”, 

as quais foram utilizadas para realizar a pesquisa nas bases de dados Scopus (Elsevier), Web of 

Science (Thomson Reuters Scientific) e SciELO (Scientific Eletronic Library Online). Os critérios 
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de seleção das publicações, adotados com a finalidade de direcionar e aperfeiçoar os resultados 

obtidos, foram os de inclusão, isto é, que fossem retornados somente artigos que contivessem as 

palavras-chave em seus títulos, resumos ou palavras-chave e que o período de publicação 

estivesse entre os anos de 2006 e 2016. 

A qualidade dos artigos foi verificada pelo fator de impacto JCR, Journal Citation Reports 

(Thomson Reuters) do Institute for Scientific Information (ISI), principalmente em relação às 

categorias “ciências ambientais”, “engenharia ambiental” e “recursos – água”, e pela classificação 

Qualis 2015 publicada pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior 

(CAPES/MEC) na área “engenharias I”. 

Foi utilizado ainda o portal eletrônico público SCImago Journal & Country Rank que inclui as 

revistas e os indicadores científicos dos países desenvolvidos a partir da informação contida 

na base de dados Scopus (Elsevier) 

As publicações resultantes da pesquisa foram analisadas inicialmente pelo conteúdo do título e 

resumo e, quando necessária e nesta ordem, através da leitura da introdução e objetivos, 

conclusões e, em último caso, leitura de todo o artigo. As variáveis foram selecionadas, extraídas, 

sintetizadas e tabuladas em planilha eletrônica do programa “Open Office” e tratadas 

estatisticamente.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

As buscas realizadas, de acordo com a metodologia proposta, que retornaram a quantidade de 

artigos publicados sobre a formação de THMs nas redes de distribuição de água não foram 

encontrados na base de dados SciELO. Na base Scopus foram obtidas 36 publicações e 22 

utilizando a base Web of Science. Destes 58 trabalhos, 10 apareceram nas duas bases de dados 

e apenas 1 artigo foi desconsiderado, pois tratava de problema relacionado a efluentes de esgoto 

tratado. Dessa forma, foram analisados 47 artigos.  

A relação específica do tema com o sistema de abastecimento de água foi identificada em 95,7% 

dos 47 artigos. Apesar de algumas publicações abordarem seus estudos em outros pontos do 

SAA, quer dizer, não relacionados às redes de distribuição ou somente em parte dela, estes 

assuntos também foram considerados como sendo relevantes à compreensão do tema e futuras 

pesquisas. Nesse caso, 64,4% do total de artigos relacionados com SAA avaliaram a formação de 

subprodutos em redes de distribuição isoladamente, 2,2% dos artigos trataram da formação de 

subprodutos somente em reservatórios, 4,4% nas etapas de tratamento da ETA, 2,2% em águas 

bruta de mananciais de captação coletadas e tratadas para análise, 20% avaliaram a formação de 

subprodutos em redes de distribuição e ETA e 6,8% dos artigos abrangeram as águas naturais, 

reservação e redes de distribuição. 
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Quanto à sazonalidade, 26% dos artigos avaliaram seu efeito na formação de THMs, sendo que 

no verão e na primavera, os pontos analisados apresentaram maiores concentrações de THMs, 

como mostrou estudo realizado por Serrano et al., (2015), em que a variação na concentração de 

THMs na primavera e verão foi de 15 µg/L e 22 µg/L, respectivamente, e apresentou valores entre 

6 µg/L e 9 µg/L no inverno e outono, em sistema de distribuição.  

Nestas estações do ano, a temperatura do ar varia entre 25°C e 40°C em países europeus 

(Serrano et al., 2015; Gheorghe et al., 2015), que influencia a temperatura da água, o que 

geralmente aumenta a taxa de reações químicas e a formação de THMs, como mostra estudo 

realizado por Chang et al. (2010), que avaliaram a influência da qualidade da água e das 

condições de operação no tratamento da mesma e na formação de THMs e ácidos halo acéticos. 

Os resultados mostraram aumento diretamente proporcional da concentração de THMs, que 

variou entre cerca de 20 µg/L a aproximadamente 33 µg/L, com o acréscimo da temperatura no 

intervalo de 10ºC a 35ºC mantendo uma concentração constante de carbono orgânico dissolvido 

igual a 0,4 mg/L ± 0,5 mg/L. 

Uma pequena faixa de variação de temperatura pode influenciar nos níveis de THMs nos sistemas 

de distribuição, como mostra o estudo feito por Semerjian et al. (2007) que investigou o efeito da 

sazonalidade na concentração de THMs no Líbano, onde, segundo o autor, a diferença de 

temperatura no verão e inverno é de cerca de 8°C, sendo que os resultados mostraram que os 

níveis de THMs foram ligeiramente maiores no verão, variando entre 0,07 µg/L a 1,97 µg/L. 

Outro fator que pode estar associado às maiores concentrações de THMs, nestas estações do 

ano, é a maior concentração de matéria orgânica na água bruta, devido ao carreamento de 

partículas pelas chuvas para os cursos d’água. Os estudos de Chang et al. (2010) mostraram que 

o aumento da formação de THMs, dentro de uma faixa que variou entre aproximadamente 20 µg/L  

e cerca de 62 µg/L, foi diretamente proporcional ao aumento da concentração de carbono 

orgânico dissolvido, cujos valores variaram entre 0,80 mg/L e 4,0 mg/L para uma temperatura 

constante igual a 25ºC ± 0,5ºC e Platikanov et al. (2007) relacionaram a formação de TMHs à 

concentração de carbono orgânico total e verificaram elevada relação entre este último e a 

formação de bromo diclorometano. 

Aproximadamente, 23% do total das publicações abordaram a cinética da formação de THMs 

como forma de estudar este fenômeno, indicando a possibilidade de sua modelagem matemática, 

sendo que destes 82% utilizaram modelos de primeira ordem, 9% modelos de segunda ordem e 

9% usaram ambos os modelos de primeira e segunda ordem. Islam et al. (2016) apontaram que é 

preferível estimar a concentração de THMs no sistema de distribuição através do monitoramento 

da rede, com dados de séries temporais e, caso não seja possível, o uso de modelos empíricos 

seria mais recomendado para estimar THMs, ácidos halo acéticos e cloro residual livre. Em último 

caso, não sendo possível aplicar nenhuma das metodologias anteriores, os modelos cinéticos 
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poderiam ser empregados. Di Cristo et al. (2013) afirmaram que o uso de modelos cinéticos 

podem ser efetivos quando é o único recurso disponível. 

Os modelos de primeira ordem são apontados como mais simples e relativamente precisos, e tem 

ampla utilização, tanto para estimar decaimento de cloro, quanto para formação de subprodutos 

de desinfecção. Porém, segundo Simard et al. (2011) a ordem do modelo cinético é função da 

concentração de cloro, do tempo de residência da água entre dois pontos do sistema de 

distribuição e do coeficiente de decaimento do cloro, sendo que os modelos de segunda ordem 

seriam mais aplicáveis em situações de curto tempo de residência, cerca de 4h-5h. 

Em relação ao tipo de pesquisa realizada, 59,6% dos artigos apresentaram estudos de caso, 6,4% 

foram caracterizadas como sendo de revisão bibliográfica e 34% foram focados no 

desenvolvimento teórico com ou sem simulação em laboratório.  

A quantidade significativa de estudos de caso propõe a oportunidade de aprendizado sobre 

sistemas de abastecimento existentes, podendo servir de referência para que pesquisas em 

potencial se possa perceber os problemas e hipóteses levantados e dificuldades identificadas 

durante as investigações. 

Dos estudos de caso, 71% avaliaram os valores do parâmetro THMs presentes nas redes de 

distribuição, sendo que 21% apresentaram valores acima do permitido pela legislação local ou 

pela Agência de Proteção Ambiental Norte Americana (US EPA), fato preocupante uma vez que 

tais subprodutos apresentam riscos à saúde humana.  

Abbas et al. (2015) estudaram a formação de subprodutos da desinfecção em sistemas de 

distribuição de água no Paquistão e os potenciais riscos destes à saúde humana e os resultados 

apontaram que 95% das amostras estavam acima do valor permitido pela US EPA, alertando para 

a necessidade das autoridades avaliarem as práticas de tratamento de água, e garantir que as 

tecnologias empregadas sejam eficazes na remoção de compostos orgânicos antes da etapa de 

desinfecção. Além de reduzir o tempo de residência da água no sistema, como medida para 

adequar a água aos padrões de potabilidade exigidos pela legislação. Ainda, como alternativas 

para melhorar a qualidade da água e reduzir a concentração de THMs no sistema de distribuição 

Gheorghe et al. (2015) recomendam pré-oxidação, filtração em membrana ou ultra-filtração, e 

ressaltam a necessidade de melhorar as práticas de gestão e as tecnologias de tratamento de 

água, para que estas sejam eficazes durante todo o período de operação.  

É interessante ressaltar que, os valores de concentração de subprodutos acima do permitido pela 

legislação, ocorreram quase que totalmente nas estações mais quentes do ano, verão e primavera 

(Gheorge et al., 2015; Legay et al., 2011), evidenciando possíveis falhas na operação das 

unidades de tratamento de água que ocasionaram incapacidade na remoção de matéria orgânica 

presente em maior quantidade na água bruta, uma vez que esta influencia na formação de 

subprodutos.  
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A ineficiência na etapa de desinfecção pode ser outro fator de ocorrência nas maiores 

concentrações de subprodutos em determinadas estações. Segundo estudo de Zidane et al. 

(2012) a dosagem de cloro está diretamente relacionada à formação de THMs em sistemas de 

distribuição, sendo necessário adequar as dosagens do desinfetante à temperatura da água. O 

estudo de Chang et al. (2010)  contemplou a formação de THMs em função da dosagem de cloro, 

e os resultados mostraram que a mesma foi mais significativa em maiores concentrações de cloro 

residual livre. 

A portaria 2914 do Ministério da Saúde (Brasil, 2011) exige que a frequencia de análises de 

trihalometano seja trimestral em reservatórios e na rede de distribuição para águas captadas em 

superfície, com um número mínimo de amostras coletadas igual a 1 para sistemas que abasteçam 

uma população de até 50.000 habitantes, e 4 para localidades que possuam número de pessoas 

acima desta quantidade de pessoas. 

Bastos, Oliveira e Nascimento (2005) estimaram que o atendimento total dos planos de 

amostragem previstos na Portaria MS nº 518/2004 (que antecedeu a atual legislação) 

comprometeria cerca de 20% das receitas provenientes das tarifas de água em municípios com 

até 20.000 habitantes, percentual que decresce gradualmente conforme haja uma aumento 

populacional, ou seja, cerca de 10% em municípios com população entre 20.000 e 50.000 

habitantes, 5 a 6% para o intervalo de 50.000 a 250.000 habitantes, até cerca de 2% em 

municípios de maior porte na faixa de 250.000 a 400.000 habitantes e 1% acima de 400.000 

habitantes. Os autores consideraram, ainda, que a maior influência relacionada aos custos 

mensais terceirizados recai sobre as análises de menor complexidade e realizadas em grande 

frequencia (cor, turbidez, pH, cloro residual e fluoretos) e que a viabilidade econômica da 

realização em laboratório próprio, por exemplo, de análises de parâmetros químicos de 

complexidade intermediária e de menor frequência de amostragem depende do número de 

análises necessárias.  

O que foi exposto pode indicar que o cumprimento da legislação para análise do parâmetro THM é 

viável economicamente, pois a quantidades exigidas são relativamente baixas, mesmo 

considerando os custos envolvidos. Nos municípios de pequeno porte as análises poderiam ser 

realizadas em laboratórios terceirizados e nos de médio e grande porte aparenta ser aconselhável 

o investimento na aquisição de equipamentos e treinamento de pessoal. 

Os trabalhos publicados durante o recorte temporal foram distribuídos anualmente e são 

apresentados na Figura 1a). Na Figura 1 b) estão disponibilizadas as quantidades de publicações 

de acordo com cada país de origem dos autores, sendo que um total de 26 países contribuíram 

com os estudos. Foi possível constatar que 14 artigos, foram elaborados com a participação 

simultânea de representantes de 2 países e, 1 artigo foi idealizado por pesquisadores de 3 países. 
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Figura 1. Quantidade de artigos publicados durante o recorte temporal e divididos por ano 

de publicação (a) e separados por país que participou da publicação (b). 

 

 

Estes resultados demonstraram que não houve uma regularidade na quantidade de trabalhos 

publicados dentro do período. Fundamentando-se no “ranking” do número de documentos 

publicados entre os anos de 1996 e 2015 da SCImago Journal & Country Rank que é um portal 

público que inclui as revistas e os indicadores científicos dos países desenvolvidos a partir da 

informação contida na  base de dados  Scopus (Elsevier), verificou-se que países como a 

Alemanha e Japão, 4º e 5º colocados respectivamente, não contribuíram com o tema. 

Pesquisadores dos Estados Unidos da América (EUA) se destacaram como responsáveis por 14 

artigos. Considerando que em 31,9% dos trabalhos houve a coautoria de pesquisadores de 

nacionalidades diferentes, com realidades econômicas e sociais distintas, isto leva a crer que  

esta pode ser uma prática importante e viável para a troca de experiências e colaboração entre 

autores. Nesse cenário, o Brasil contribuiu timidamente com estudos sobre o assunto, sendo o 

único país da América Latina a colaborar com publicação.  

Dentre todos os documentos, 2 foram redigidos originalmente na língua francesa, 1 na língua 

chinesa e 1 na língua polonesa, sendo os demais na língua inglesa.  

Foi possível constatar que dos 47 artigos publicados, 87,2% contaram com a participação de 

pesquisadores ligados às universidades e  12,8% por entidades não acadêmicas.  

Essa informação aponta para o interesse na formação de parcerias que podem ser firmadas entre 

empresas gestoras dos SAA e as instituições acadêmicas, considerando a intensa relação com a 

busca pelo conhecimento.  
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A pesquisa no JCR retornou os fatores de impacto e categoria nas quais os periódicos avaliados 

se enquadraram. O “ranking”, representado nas categorias ciências ambientais, engenharia 

ambiental e recursos – água, é apresentado na figura 2. A categoria engenharia civil foi verificada 

em 3 revistas e apenas 1 vez na engenharia química, microbiologia, biotecnologia e microbiologia 

aplicada, ciências multidisciplinares, recursos hídricos, meteorologia e ciências atmosféricas e 

limnologia. 

A quantidade de revistas que não apresentaram fator de impacto em nenhuma da categorias 

possíveis referente ao ano de 2015 totalizaram 4. Um número igual a 3 periódicos, apesar de 

apresentarem fator de impacto, não obtiveram classificação em nenhuma das categorias ciências 

ambientais, engenharia ambiental e recursos – água.  

Brandau, Monteiro e Braile (2005) observaram que uma revista é mais prestigiada e, 

consequentemente, os autores que têm seus artigos nelas publicados, quanto maior o número de 

citações, pois agrega reconhecimento do valor da pesquisa e de seus resultados. O fator de 

impacto representa esta associação entre o número de vezes que os artigos de uma revista são 

citados e o número total de artigos publicados a cada ano. Isto significa que quanto maior é o fator 

de impacto, maior é a importância da revista junto aos seus pares, às agências de fomento à 

pesquisa e aos órgãos governamentais como a CAPES.  

Volpato (2008) informa que através do Journal Citation Report (JCR) também é possível obter a 

mediana do fator de impacto das revistas por área de atuação e recomenda a publicação em 

periódicos acima dessa mediana, apesar de reconhecer que se constitui em uma tarefa difícil. Se 

isso não for possível, ele sugere que o pesquisador publique ao menos nas revistas que estão no 

ISI, buscando os periódicos valorizados pela comunidade científica internacional. Observa, ainda, 

que o fator de impacto do periódico indica indiretamente a respeitabilidade na comunidade da 

área. 

A revista que publicou o artigo dos autores brasileiros do Departamento de Química da 

Universidade Federal de Sergipe recebeu fator de impacto igual a 1,551. A mediana encontrada 

no JCR para a categoria engenharias I, considerando o ano de 2015, foi igual a 1,859 e 1,737 

para ciências ambientais. O fator de impacto deste periódico ficou abaixo da mediana mas com 

pontuação próxima, revelando ser de boa qualidade para os parâmetros internacionais.  

Em uma análise geral, 36,4% das revistas apontaram fatores de impacto acima da mediana, que 

juntas publicaram 36,2% dos artigos na categoria ciências ambientais e 31,8% em engenharia 

ambiental, que contém 34,0% dos trabalhos publicados.  

O resultado da pesquisa demonstrou, ainda, que 91,5% dos periódicos possuem fator de impacto, 

caracterizando que o tema é importante. Apesar das revistas que apresentaram fator de impacto 

serem consideradas melhores do que aquelas que não possuem (8,5%), os artigos publicados 

nestas não são necessariamente de qualidade duvidosa.  
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A classificação de periódicos pela “Qualis” utilizados pelos programas de pós-graduação para a 

divulgação da sua produção é realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo anual de 

atualização. Esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade, de A1 a C, 

sendo A1 o estrato mais elevado. Dessa forma, o sistema “Qualis” é definido como sendo o 

processo de classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação para a 

divulgação da produção intelectual de seus docentes e alunos (CAPES, 2017). 

Após o levantamento no portal da CAPES, que considerou o “evento de qualificação: 

CLASSIFICAÇÃO DE PERIÓDICOS 2015” e “área de avaliação: engenharias I” foi observado 

que, conforme foi representado na figura 2, do total de artigos publicados, 21 foram publicados em 

9 revistas A1, 5 artigos em 4 revistas A2 e 12 artigos em 5 revistas B1. Um total de 8 periódicos, 

que juntos publicaram 9 artigos, não receberam classificação na área “engenharias I”, porém, 3 

apresentaram fator de impacto. 

A constatação de que o restante (5) não foram classificados em nenhum dos dois indicadores, não 

significa que suas publicações não possam contribuir para o eventuais estudos ligados aos 

sistemas de abastecimento. 

 

Figura 2. Posição dos periódicos em relação ao fator de impacto, considerando a categoria 
“Ciências Ambientais” “Engenharia Ambiental” e “Recursos - Água”. 
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O fato de 55,3% do total de artigos analisados terem sido publicados em periódicos classificados 

pela “Qualis” como “A1” ou “A2” indicam a qualidade satisfatória de muitos trabalhos.  

A revista que publicou o artigo dos autores brasileiros do Departamento de Química da 

Universidade Federal de Sergipe recebeu classificação Qualis “A1” para a categoria engenharias I 

e “A2” para ciências ambientais. 

Havendo interesse em novas pesquisas, o contato com autores dos trabalhos mais qualificados e 

com as instituições de ensino às quais estão ligados pode proporcionar uma colaboração 

relevante para melhoria dos estudos futuros. A escolha de periódicos bem avaliados garante a 

visibilidade dos estudos que se pretende efetuar. 

 

CONCLUSÃO 

Partindo da premissa de que ocorre um aumento da formação de trihalometanos quanto maior for 

o tempo de contato, devido às maiores distâncias percorridas pela água tratada nas tubulações de 

abastecimento, sugere que as redes de distribuição, por serem constituídas por longos trechos 

sujeitos a maiores tempos de permanência da água, possam estar mais vulneráveis à 

contaminação. Isto pode explicar a preocupação dos estudiosos que determinou a quantidade 

maior de trabalhos em relação aos outros pontos do sistema escolhidos para os estudos. Além 

disso, pode não haver confiabilidade nas informações contidas nos cadastros técnicos dos 

sistemas, como por exemplo, a ocorrência de pontas de rede existentes e não cadastradas, 

propícias à formação de biofilmes, e dúvidas sobre as condições dos materiais das tubulações, 

difíceis de serem avaliadas visualmente.  

A constatação de que o aumento da concentração de THMs é diretamente proporcional a 

presença de matéria orgânica nas águas naturais implica que a gestão da bacia hidrográfica tem 

papel primordial na diminuição do carreamento do solo que ocorre para os mananciais de 

abastecimento durante o período chuvoso com o intuito de melhorar a qualidade das águas 

superficiais captadas. A pré-cloração nas estações de tratamento de água deve ocorrer com 

cautela, pois pode ocorrer a formação de subprodutos logo na chegada da água bruta à ETA. 

Torna-se importantes estudos sobre avaliação do comportamento cinético, tanto do crescimento 

dos subprodutos como também do decaimento do cloro residual livre nas redes de distribuição, 

para que as tomadas de decisão garantam a aplicação de dosagens adequadas do desinfetante 

na saída do tratamento, podendo levar a constatação, inclusive, da necessidade de implantação 

de unidades de recloração para garantia da qualidade da água em determinados módulos de 

abastecimento do sistema e também contribuir para a redução dos custos de aplicação do produto 

químico. 

Em relação ao cumprimento da legislação brasileira, as operadoras dos SAA podem garantir o seu 

atendimento através do cumprimento do plano de amostragem previsto pela portaria do Ministério 
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da Saúde, no que diz respeito ao monitoramento adequado do parâmetro trihalometano, 

considerando que, apesar dos custos relacionados serem proporcionalmente maiores em 

sistemas de pequeno porte,  também nesse caso, as análises precisam ser realizadas 

trimestralmente e, para localidades com população menor que 20.000 habitantes, através de uma 

única amostra. Importante salientar que a detecção de valores acima do permitido podem indicara 

detecção de valores acima do permitido pode indicar a necessidade de intensificar o 

monitoramento da água através de análises extras, cabendo aos gestores uma análise crítica 

sobre estas ocorrências.  
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RESUMO  

No ano de 2010 a ONU reconheceu o acesso à água e ao saneamento básico como um direito 

humano universal. Contudo, os residentes de periferias urbanas não têm esse direito assegurado 

em qualidade e regularidade. O presente trabalho apresenta um estudo de caso realizado no 

município de São Gonçalo, periferia metropolitana do Rio de Janeiro, onde é demonstrado que a 

situação do serviço de distribuição de água potável e saneamento divergem das informações 

disponibilizadas pelo Censo 2010 do IBGE e pelo Sistema Nacional de Informações sobre 

saneamento (SNIS). Para tal, foi realizada uma pesquisa de campo no bairro do Jardim Catarina, 

onde consta que o abastecimento de água é predominantemente por via da rede pública e 

constatou-se que poucos domicílios usufruem deste serviço. Foi encontrado um grande percentual 

de formas alternativas de provisão de água, inadimplência no pagamento do serviço, formas 

inadequadas de saneamento, e, ocorrências de doenças de veiculação hídricade devido a 

ineficiência do abastecimento público de água. Devido a discrepância entre os dados oficias e a 

realidade observada, sugere-se que o IBGE reveja seu questionário domiciliar de forma a inserir 

informações qualitativas do acesso à água. 

Palavras-chave: abastecimento de água, periferias metropolitanas, São Gonçalo/RJ 
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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como ponto de partida diferentes pesquisas realizadas no âmbito do 

Laboratório de Água Urbanas do PROURB-UFRJ que buscam qualificar o acesso ao 

abastecimento de água na periferia da metrópole do Rio de Janeiro e se baseia principalmente em 

um estudo realizado no município de São Gonçalo no segundo semestre de 2016.  

Através da Resolução A/RES/64/292 de 28 de julho de 2010, a ONU reconheceu que o acesso à 

água potável e sadia e ao saneamento é um direito humano essencial para o pleno gozo da vida e 

dos demais direitos humanos (BURKHART, 2015). No entanto, muitos moradores da periferia 

ainda não tem acesso ao abastecimento regular e com qualidade. O número real de habitantes 

sem esse acesso é mascarado pelas informações mais comumente usadas para caracterizar o 

acesso ao saneamento: o CENSO do IBGE e os dados da pesquisa SNIS (Sistema Nacional de 

Informações em Saneamento). Ambas pesquisas identificam os domicílios ligados à rede de 

abastecimento. Contudo, estudo empírico realizado no município de São Gonçalo mostra que: (i) 

estar ligado à rede não significa ter acesso à água;  ii) o abastecimento por poços como fonte 

complementar entre os domicílios ligados à rede é ainda fortemente presente (GOUVEIA, 2017). 

Busca-se aqui apresentar os resultados dessa pesquisa e discutir alternativas para a produção de 

informações mais qualificadas sobre o abastecimento. 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO 

São Gonçalo está localizado na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro a 20 minutos da 

capital. Possui uma área de 247Km² que corresponde a 5% da área total da região metropolitana 

e tem seus limites territorias com os municípios de Itaboraí, Maricá e Niterói. Dividi-se 

administrativamente em 5 distritos (São Gonçalo – sede, Ipiíba, Sete pontes, Neves e Monjolos) e 

90 bairros (SÍTIO DA PREFEITURA DE SÃO GONÇALO, 2017). 

 

Figura 1. Localização do Município de São Gonçalo no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil 

 

                                                                Fonte: Google Maps 
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Figura 2. Distritos Administrativos 

 

Fonte: Elaborado a partir do Censo do IBGE, 2010 

 

O município é o segundo mais populoso do estado do Rio de Janeiro com 1.044.058 habitantes 

(IBGE, 2016), e, segundo o útimo censo demográfico realizado pelo IBGE (2010), sua população 

estava distribuída em 325.882 domicílios permanentes, sendo 29.907 destes localizados em 

assentamentos precários.  

Em termos econômicos, o município destaca-se na economia estadual, com um PIB municipal que 

alcançou a R$ 14.064.389.000 no ano de 2013 (BRASIL. Ministério da Saúde, 2016). Contudo, 

são encontradas internamente grandes desigualdades sociais e econômicas entre seus distritos 

administrativos, que, muitas, podem ser explicadas pelo seu processo de urbanização e ocupação 

do solo. Segundo o IBGE em 2010 o município possuía um índice de pobreza de 24,8% (IBGE 

Cidades, 2016). Segundo o portal ODM, em 2000, o município tinha 14% de sua população 

vivendo com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, percentual que reduziu para 8,2% 

em 2010. Mesmo apresentando uma redução de 41,3% no período, permanecem 80.043 pessoas 

nessa condição de pobreza. 

O abastecimento de água municipal é realizado pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

(CEDAE) através do Sistema Imunana-Laranjal que abastece aos municípios de Niterói, São 

Gonçalo, Ilha de Paquetá e Itaboraí – o último, apenas com água bruta, totalizando uma 

população de 1.701.973 de acordo com o Censo de 2010. Atualmente, o sistema opera com um 

déficit de 2,2 m³/s de sua capacidade no abastecimento. Segundo o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos o sistema não possui uma separação física entre adução e distribuição ocasionando a 

flutuação no abastecimento de água em relação à variação da demanda, principalmente, no 

município de São Gonçalo. Ainda, afirma que essa flutuação promove a falta de água ou pressão 

excessiva em alguns pontos, provocando vazamentos e danos às tubulações (INEA, 2014).  
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São Gonçalo possui uma rede de distribuição de água com 7 reservatórios, 6 elevatórias e  1.558 

km de extensão (SNIS, 2016). Com relação ao total da população com acesso a rede geral de 

abastecimento de água, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) informa 

que, no ano de 2014, 873.830 habitantes (ou 84% da população) tiveram acesso ao serviço, 

sendo 873.192 na zona urbana. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho é baseado em um estudo de caso produzido a partir da pesquisa de dissertação de 

mestrado de Gouveia (2017), realizada no segundo semestre de 2016, e sistematiza as 

informações levantadas em pesquisas de campo em áreas de São Gonçalo.  

Para tal, foram levantados, em um primeiro momento, dados referentes as formas de 

abastecimento de água no município através do último Censo Demográfico realizado pelo IBGE 

no ano de 2010, no nível dos setores censitários e do SNIS. Em um segundo momento, foram 

levantadas informações sobre as condições do abastecimento de água, in loco, em um setor 

censitário que, segundo as informações obtidas através do Censo IBGE 2010, possui a maior 

parte de suas residências ligadas à rede geral de abastecimento de água.  

O setor escolhido para a pesquisa se localiza no bairro Jardim Catarina, no terceiro Distrito 

Monjolos que apresenta os menores indicadores de renda entre os distritos de São Gonçalo.  

Jardim Catarina iniciou o processo de loteamento de seu território ainda na década de 1950; ao 

longo dos anos, o bairro recebeu diversas intervenções urbanísticas, porém com a implantação de  

um sistema de abastecimento de água incompleto e fragmentado. O bairro atualmente é 

considerado um dos maiores loteamentos populares da América Latina, com 176 ruas/avenidas e 

25 mil lotes. Segundo o Censo de 2010, naquele ano, o bairro possuía uma população de 73.042 

habitantes (IBGE, 2010).  

Mesmo sem pretensão de expor resultados estatisticamente significantes, a amostragem foi 

definida de modo a representar 10% (dez por cento) do total de domicílios existentes no setor, o 

que permitiu evidenciar os problemas relativos aos dados oficiais diante da realidade observada.  

As entrevistas foram realizadas através de um questionário semi-estruturado, com perguntas 

fechadas e abertas relacionadas às formas de provisão de água, às suas condições, a qualidade 

do serviço, as formas de esgotamento utilizadas, e, algumas questões relativas as características 

sócio e econômicas dos entrevistados. Respeitou-se a viabilidade para a realização das 

entrevistas através da presença do “responsável/cônjuge do responsável” pelo domicílio na 

residência no momento da entrevista, e, o aceite do mesmo em participar, respondendo ao 

questionário. A pesquisa foi realizada entre os meses de setembro e outubro de 2016. 
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Tabela 1. Características do setor entrevistado 

Código do Setor Bairro 
Forma de 

Abastecimento 
de Água 

Total de 
Ruas do 

Setor 

Ruas 
Visitadas 

Total de 
Domicílios 

Domicílios 
Entrevistados

330490415000020 
Jardim 

Catarina 
Rede Geral 06 03 178 18 

Fonte: IBGE, 2010 

 
Figura 3. Localização do setor no mapa municipal 

 

Fonte: Elaborado a partir do Censo do IBGE, 2010 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

No setor entrevistado foi observada a predominância de baixos índices socioeconômicos, com 

cerca de um terço das famílias com renda familiar de apenas um salário mínimo e com mais da 

metade dos responsáveis pelos domicílios com grau de escolaridade restrito ao ensino 

fundamental.  

 

Figura 4.  Rua entrevistada no setor 

 
Fonte: GOUVEIA, 2017 
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Com relação ao abastecimento de água, somente 16,6% dos domicílios utilizam o serviço de 

abastecimento de água público por rede geral como sua única forma de provisão de água; a 

mesma porcentagem (16,6%) nunca utiliza o serviço por rede geral; e, a maior parcela dos 

entrevistados (66,8%) utilizam formas combinadas para o suprimento de água em suas 

residências, associando: rede geral, cisternas, poços e água mineral. Os dados obtidos quanto as 

formas de abastecimento, estão ilustradas no gráfico a seguir: 

 
Gráfico 1. Formas de abastecimento de água 

 
Fonte: GOUVEIA, 2017 

 
Quanto à qualidade do serviço público de água, mais da metade dos entrevistados (55,5%) 

informaram que este abastecimento ocorre uma única vez na semana, no período noturno (83,3%) 

e com uma pressão considerada fraca (89,9%)1. Uma moradora declarou: ”Nem sei quando vem a 

água... eu uso poço! Mas, quando vem é de noite e fraquinha... se abrir a bica ali, agora, não sai 

nada.” Outro problema ilustrado por este depoimento é a falta de regularidade nos dias da entrada 

de água, não há uma previsibilidade de que dia da semana a água chegará, dificultando o 

aproveitamento da mesma. 

Desta forma, 61% consideraram a quantidade de água disponível em suas casas como 

insuficiente para a realização das suas tarefas diárias. Entretanto, há de se enfatizar que, muitos 

entrevistados, possuem a mesma reservação para a água advinda da rede geral e dos poços que 

possuem em suas residências, não distinguindo ao certo quanto de suas necessidades seriam 

supridas somente pela rede geral. Portanto, deve-se considerar que o suprimento pelas duas 

formas de abastecimento ainda pode ser insuficiente em alguns casos e/ou ser considerada 

suficiente, justamente, pela a associação destas. 

                                                            
1 Um morador declarou que no mês de outubro de 2016, as residências da sua rua ficaram sem receber água por, em 
torno de, 20 dias consecutivos devido a um possível dano na tubulação da CEDAE, informou: “Ficou uns 20 dias sem 
água direto... Eles disseram (a CEDAE) que foi um cano que quebrou...!” 
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Ao se considerar a qualidade da água consumida, nenhum entrevistado declarou qualquer tipo de 

alteração na cor, e, 77,8% declararam não haver nenhum tipo de odor na água que entra nas suas 

residências pela rede geral. 

Em 11,1% dos entrevistados a armazenagem da água é feita de forma inapropriada utilizando 

galões e vasilhas para a reservação. Quase um terço, 27,7%, não ferve ou filtra a água para o 

consumo, sendo a possível causa do índice semelhante de 27,8% de ocorrências, no setor, de 

doenças relacionadas às condições da água. Entre as doenças relatadas, destacam-se a 

ocorrência de ascaridíase (lombriga) – 16,6% - e diarreia (5,6%). Em 22,2% dos casos, a 

ocorrência evoluiu para internação hospitalar. Um entrevistado usuário da água da CEDAE 

associada com a água de um poço raso, respondeu ao ser perguntado se ferve ou filtra a água 

antes do consumo: “Não. Bebo água direto do poço. Nunca vi a qualidade da água, não. A 

CEDAE podia mandar uns técnicos pra verem, né?! Já peguei lombriga duas vezes”. 

Quanta a cobrança da água, a grande maioria, 77,8%, não paga conta por motivos diversos, 

como: por não receberem a fatura em suas residências; por não concordarem com a tarifa 

cobrada; por não receberem um serviço de qualidade; e, por estes, associados ao fator de já 

possuírem outra forma de abastecimento de água (poço) e não temerem o corte do serviço pela 

CEDAE. Constatou-se que em mais de 83% das residências entrevistadas não foram instalados 

hidrômetros. Na metade das entrevistas, o valor da conta não possui variação significante de um 

mês para outro, significando, provavelmente, que o valor cobrado seja estimado e não obedeça a 

quantidade de consumo da residência - esta hipótese é fortalecida pela ausência de hidrômetros 

na grande parcela das casas visitadas. 2 

Todos os entrevistados tem o conhecimento de que a prestadora do serviço de abastecimento é 

responsável pela manutenção do sistema, e, para ela, dirigem frequentemente reclamações sobre 

a qualidade do mesmo. Não raras às vezes, as reclamações não são bem sucedidas. 

O setor, mesmo tendo recebido obras de urbanização, possui 11,1% dos domicílios entrevistados 

na condição de usuários de um rio local como receptor de seu esgotamento sanitário in natura. 

Dos moradores ligados a rede de esgotamento da CEDAE, mais de 33,3% declararam que o 

mesmo funciona de maneira precária, com galerias inacabadas – expondo os dejetos ao ar livre, 

e, com incapacidade de suportar dias chuvosos, promovendo o extravasamento de esgoto em 

suas ruas e a entrada do mesmo em suas propriedades. Segundo o depoimento de uma dona de 

                                                            
2 Este fator é preocupante na medida em que alguns moradores informaram que são cobrados valores muito altos até 
para um consumo de água diário – ainda mais, se considerarmos que a maioria declarou receber água uma única vez 
na semana. Um aposentado declarou receber em sua conta o valor superior a R$100,00 para uma única entrada de 
água semanal, declarou: “Moro aqui desde 1975. Faz uns dois anos que a CEDAE colocou os canos quando asfaltaram 
aqui a rua. Antes, todo mundo puxava (água) do cano lá da linha do trem, mas sempre chegou a conta d’água, era por 
estimativa. Eu sempre paguei! E sempre era alta (o valor) assim! Antes, não era a CEDAE não, era outra companhia... 
mas sempre paguei!” 
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casa: “Ela (a vizinha da moradora que reside em frente de uma galeria de esgoto incompleta) 

acordou um dia, num temporal, com o lixo todo dentro da casa dela! Isso aqui é sempre assim... 

eles dizem que vão consertar e nunca fazem nada! É sempre a mesma coisa! Fica essa água 

parada aqui, cheia de bicho, de mosquito,... não vai pra lá e nem pra cá, olha! E, quando chove, o 

lixo sobe todo!” 

 

Figuras 5 e 6.  Rio receptor de esgotos e galeria inacabada 

  
Fonte: GOUVEIA, 2017 

 

Um fato relevante observado no setor entrevistado do bairro do Jardim Catarina é a proximidade 

com a Estação de Tratamento de Água do Laranjal e com uma revendedora de água por meio de 

carros-pipa. Como afirmou um morador do bairro, poucas ruas mais a frente do setor entrevistado, 

próximas à revendedora de água, não possuem problemas com intermitência de água potável - 

mesmo tendo recebido na mesma época as obras de urbanização e saneamento do bairro. O 

mapa seguinte demonstra essa proximidade espacial: 

 

Figura 7.  Localização das ruas visitadas 

 
Fonte: GOUVEIA, 2017 
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Figuras 8 e 9. Venda de água por carros-pipa   

   

Fonte: GOUVEIA, 2017 

 

Durante as entrevistas no setor, um morador comentou, que parte da sua parentela, reside na 

“Rua 16” – que se localiza a oito ruas subsequentes aos limites do setor entrevistado, sentido BR-

101 – e, que tanto sua família quanto outros moradores de ruas próximas são obrigados a 

comprar frequentemente água por carros-pipa, por não possuírem água da rede pública nem 

poço. Salienta-se que o valor pago por este tipo de abastecimento, em janeiro de 2017, estava 

valorado em R$ 220,00 por 10.000 litros (10 m³) de água contidos num caminhão-pipa – chegando 

a razão de R$ 0,022 / litro de água. Contudo, a tarifa da abastecimento por rede domiciliar em São 

Gonçalo, para este volume de água é de R$ 2,71/ m³, totalizando R$ 27,10 por 10m³. Ou seja, um 

morador do bairro, que necessita adquirir água através de carro-pipa tem um custo superior de 

R$192,90 pelo mesmo volume de água (10m³) do que um morador assistido pelo abastecimento 

por rede geral. 

 

O ABASTECIMENTO PÚBLICO INEFICIENTE  

Com os resultados obtidos através da pesquisa de campo realizada no setor do bairro do Jardim 

Catarina foi evidenciado que a realidade do serviço de água tratada pode se distanciar bastante 

do que descrito nos números oficias. Segundo o Censo de 2010 o setor possui mais de 75% de 

suas residências ligadas a rede de abastecimento geral de água, porém, a pesquisa exibiu que 

apenas 16% das mesmas têm suas necessidades atendidas exclusivamente pelo serviço. Como 

desdobramento de mais da metade dos entrevistados considerarem insuficiente a oferta de água 

que chega em suas casas, mais de 80% utilizam outras formas de abastecimento complementar 

como poços, cisternas, e, compra de água mineral. Em 33,5% dos domicílios inquiridos foram 

declarados haver, no interior de suas propriedades, poços na forma rasa ou artesiana. Este índice 
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é considerado alto ao se considerar que a área é densamente ocupada e que já foram realizadas 

obras de infraestrutura urbanística, demonstrando a ineficiência do serviço público. 

Desta maneira, as residências entrevistadas sofrem com uma intermitência prolongada de até 144 

hs sem água, e, quando a mesma chega é sempre no período noturno e com baixa pressão, 

inviabilizando a otimização do seu aproveitamento pelos horários inviáveis de entrada. Tal 

situação gera uma sensação de insegurança nos moradores e a sensação de que “nunca se vê a 

água”.  

A utilização da forma complementar de abastecimento de água através de poços, muitos deles 

rasos, tem possivelmente contribuído para a ocorrência no local de doenças de veiculação hídrica, 

como ascaridíase. Cabe salientar que as características de ocupação residencial no setor, torna a 

adoção de poços rasos uma alternativa inadequada, já que o local é densamente ocupado e 

muitas residências utilizam meios inapropriados de evacuação do seu esgotamento. Estes fatores 

aumentam as chances de ocorrências de contaminação cruzada “esgoto x água”, o que se torna 

preocupante na medida em que nenhum morador entrevistado, que utiliza poços, declarou o 

conhecimento sobre a qualidade da água consumida. 

Outro fato apresentado pela pesquisa foi a grande inadimplência quanto ao pagamento das contas 

pelo serviço de abastecimento de água tratada: 77,8%. A falta de um serviço de qualidade, a 

ausência de hidrômetros ou a presença de hidrômetros que não contabilizam o volume de água 

consumido fazem com que a população se omita no pagamento do serviço. Também, a adoção de 

alternativas complementares e individuais de água proporcionam a indiferença quanto o corte do 

serviço público. Em relação aos pagantes do serviço, os mesmos sofrem com contas que 

apresentam estimativas altas de consumo residencial, mesmo com abastecimento semanal único. 

O valores inquiridos ultrapassam os R$100,00 - mesmo tratando-se de um bairro com baixos 

indicadores socioeconômicos, onde boa parte da população possui renda familiar em torno de 

apenas um salário mínimo. A situação econômica local é um fator agravante para os usuários de 

abastecimento por carros-pipa, no qual, para um único abastecimento podem ser dispensados 

quase 25% da renda total familiar. 

Por fim, não se pode deixar de levantar a questão da proximidade geográfica com a Estação de 

Tratamento de Águas do Laranjal. As ruas visitadas se localizam a poucos metros da ETA o que 

não impedem que as mesmas padeçam com intermitências severas. Esta situação levanta a 

questão de que a falta de água no setor não está relacionada diretamente às limitações técnicas, 

já que todas as residências inquiridas estão ligadas a rede geral de abastecimento e a área se 

localiza no início da linha adutora. Logo, levanta-se a indagação: “Qual o motivo de muitas 

residências do bairro do Jardim Catarina ligadas a rede geral de abastecimento de água sofram 

com falta d’água?”. 
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Desta forma, através da pesquisa de campo realizada constatou-se que os dados oficiais 

dispostos pelo Censo do IBGE que apontam o abastecimento público de água como forma 

predominante de abastecimento de água no setor, não exprimem a realidade local. Apesar de 

haver toda a infraestrutura hidráulica da rede pública de água a população local sofre com o 

desbastecimento de água. A região, já possuidora de baixos indicadores de renda, é penalizada 

economicamente com a ineficiência do serviço o que causa diminuição do poder de consumo 

familiar e maior segregação econômica. Os dados oficias divulgados além de mascararem a 

realidade levantada podem impedir que medidas concretas sejam tomadas para, enfim, levar água 

para esta população. 

 

CONCLUSÃO 

Por meio do estudo de caso realizado em São Gonçalo, periferia da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, foram apontadas falhas nos sistemas de informação existentes para qualificar o 

acesso aos serviços de abastecimento de água. Outras pesquisas de campo desenvolvidas no 

Laboratório de Estudos de Águas Urbanas do PROURB-UFRJ em outros municípios da RMRJ 

apontam o mesmo problema: em Queimados (Quintslr, Maiello e Britto, 2015); Duque de Caxias 

(Britto, Quintslr e Maiello, 2015); e Nova Iguaçu e Belford Roxo (Royse, 2009),. Estudos realizados 

na Região Metropolitana de Recife também identificam essa situação (Ferreira, Ramos e 

Bernardes, 2015).  

O estudo aqui apresentado demonstrou que os dados sobre o abastecimento de água no setor 

inquirido podem não representar a realidade na medida em que estar ligado à rede de 

abastecimento pública não garante o acesso a água. Também foi observado formas inapropriadas 

de saneamento básico e a ocorrência de doenças de veiculação hídrica na população local devido 

a ineficiência de tais serviços. Outros desdobramentos foram encontrados como a alta 

inadimplência no pagamento do serviço de água tratada e a transferência destes recursos 

financeiros para a aquisição e manutenção de formas complementares de provisão de água de 

cunho individual. 

Considerando a importância estratégica do abastecimento de água e do saneamento básico para 

a saúde pública e para a consecução dos direitos de cidadania, sugere-se que o IBGE reveja seu 

questionário domiciliar de forma a inserir informações qualitativas do acesso à água. A situação 

divergente observada no município de São Gonçalo pode estar ocorrendo em outras periferias do 

Brasil, e, sem nenhum outro método de coleta de informações as populações destas áreas 

poderão sofrer com a falta de medidas que realmente supram suas necessidades hídricas e de 

saneamento. Ao se considerar que dados de órgãos oficiais são utilizadas como base para 

diversos planejamentos territorias e urbanos,  números aparentemente bons podem impedir que 

áreas vulneráveis e deficitárias sejam objeto de estudo e planejamento, e, passem por melhoras 
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estruturais e de gestão. O Censo é uma oportunidade única de conhecer as reais condições de 

vida dos brasileiros e a lacuna aqui apontada merece ser considerada.  

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde – DATASUS. Disponível em: http://www2.datasus. 

gov.br/DATASUS/index.php?area=0206&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?i

bge/cnv/pibmunb 

BRASIL. Ministério das Cidades. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento –SNIS. 

Série Histórica. Disponível em: http://app.cidades.gov.br/serieHistorica/ 

BRITTO, A. L; QUINTSLR, S.; MAIELLO, A (2015). Acesso diferencial à água em Duque de 

Caxias – RJ: quem define os caminhos da água na metrópole? In: 12 SILUSBA - SIMPÓSIO 

DE HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA, Brasília.  Anais do 

12 SILUSBA -. Brasília: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2015. Disponível em: 

http://www.evolvedoc.com.br/silusba/busca 

BURCKHART, T. R. (2015). O direito humano à água e justiça ambiental: Uma Análise Normativa 

do Plano Internacional e a Situação Brasileira. Direito em Debate – REVISTA DO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DA UNIJUÍ. 2015, Ano XXIV, nº 44, 

jul-dez. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE Cidades (São Gonçalo). Disponível em: 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=330490 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011). Base de informações do Censo 

Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário. Documentação do Arquivo. 

Rio de Janeiro. 

INEA. Fundação COPPETEC. Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro. 

Fontes Alternativas para o Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, com ênfase na RMRJ, 

2014 

FERREIRA, H. R ; RAMOS A. S. P. ; BERNARDES, D. A. M. (2015). A política de Racionamento 

da Água em Recife, Brasil: Impactos e desigualdades nos assentamentos precários. In: Castro, 

E. Heller, L. E Morais, M. P. DIREITO À ÁGUA  COMO POLÍTICA PÚBLICA NA AMÉRICA 

LATINA: UMA EXPLORAÇÃO TEÓRICA E EMPÍRICA. 1 ed. Brasília: IPEA, 2015. Disponível 

em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=25137 

GOUVEIA, A. G. Escassez hidrossocial e abastecimento de água: o caso do município de São 

Gonçalo, Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro. Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro – UERJ. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental – PEAMB, 

2017. 199p. 

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO. Site. Disponível em: http://www.saogoncalo.rj.gov.br/ 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    127 

 

QUINTSLR, S.; MAIELLO, A.; BRITTO, A L N.P (2015). Vulnerabilidade ambiental, formalidade e 

informalidade no acesso à água: discutindo realidade e alternativas para o abastecimento 

hídrico em Queimados/RJ. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPUR - Associação Nacional de 

Pós-graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, Belo Horizonte. ANPUR, 

2015. Disponível em: http://xvienanpur.com.br/anais/ 2015 

ONU. Organização das Nações Unidas. O direito humano a água e ao saneamento. Disponível 

em: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292 

ROYSE, F. R (2009). Recuperação ambiental de rios urbanos: diretrizes para o rio Botas na 

Baixada Fluminense. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – UFRJ. Programa de Pós Graduação em Urbanismo - PROURB, 2009. Disponível 

em:http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=

183981 

 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    128 

 

REABILITAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA: ESTUDO 

DE CASO EM MONTE ALEGRE DE MINAS, MINAS GERAIS 

 

Marcos Rocha Vianna(1) 

Engenheiro civil, doutor em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Professor 

aposentado do ERH da Escola de Engenharia da UFMG. 

Mariana Lopes Cabral 

Química. Funcionária da Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas. 

Priscilla Tannús Assunção 

Bióloga. Funcionária da Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas. 

  

Endereço(1): Rua das Dálias, 504 – Morro do Chapéu Golfe Clube – Nova Lima – Minas Gerais - 

CEP: 34010-552 - País - Tel: +55 (31) 3547-4252 - e-mail: mmrvianna@gmail.com. 

 

RESUMO  

Ao ser posta em marcha, uma estação de tratamento de água recém-adquirida, através de 

licitação, pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, estado de Minas Gerais, apresentou 

desempenho insatisfatório. Os flocos formados não apresentavam as condições esperadas nas 

saídas dos floculadores, os decantadores não eram capazes de reter os flocos que lhe eram 

encaminhados e os filtros precisavam ser lavados com muita frequência. Procedeu-se à análise 

detalhada de cada uma dessas unidades, à luz da norma brasileira e de literatura técnica 

específica, com o objetivo de determinar as falhas de projeto e construção dessa estação. As 

falhas foram corrigidas e o desempenho da unidade passou a ser satisfatório. Este trabalho tem 

por objetivo mostrar a importância de se especificar corretamente a estação de tratamento de 

água pré-fabricada que se pretende adquirir, à luz da norma brasileira pertinente, de modo a 

salvaguardar o órgão público da responsabilidade de falhas no desempenho do equipamento. 

 Palavras-chave: Estação de tratamento de água, reabilitação; floculador mecanizado; 

decantador tubular; filtros rápidos. 
 

INTRODUÇÃO 

Por sua responsabilidade para com as populações a que servem, os órgãos públicos 

responsáveis pelo abastecimento de água devem assegurar-se de que os diversos componentes 

desses sistemas atendam ao que dispões às normas brasileiras pertinentes. 

O projeto de estações de tratamento de água (ETA) destinadas à produção de água potável para 

abastecimento público é regido pela NBR 12216, da Associação Brasileira de Normas técnicas – 
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ABNT (ABNT, 1992). Ela estabelece os tipos de equipamentos que devem compor a ETA, além 

dos parâmetros básicos que devem ser utilizados em cada uma de suas etapas.  

Diversos desses parâmetros devem ser adotados através de ensaios a serem realizados durante 

ensaios de tratabilidade. Entretanto, na ausência desses ensaios, a NBR 12216 estabelece os 

valores que deverão ser adotados. 

Por diversas razões, a ausência de ensaios de tratabilidade é uma realidade enfrentada pelos 

órgãos públicos ao contratarem projetos de sistemas de abastecimento de água e, especialmente, 

ao adquirirem estações pré-fabricadas de tratamento de água. Em tais condições, o atendimento 

aos parâmetros estabelecidos pela citada norma brasileira constitui a única salvaguarda contra 

falhas no desempenho das ETA’s. 

Esta realidade foi enfrentada pela Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas. Ao ser posta 

em marcha, uma estação de tratamento de água pré-fabricada, recém-adquirida, através de 

licitação, destinada a tratar a vazão de 45 litros por segundo (figura 1), apresentou desempenho 

insatisfatório. Os flocos formados não apresentavam as condições esperadas nas saídas dos 

floculadores, os decantadores não eram capazes de reter os flocos que lhe eram encaminhados e 

os filtros precisavam ser lavados com muita frequência.  

 Procedeu-se à análise detalhada de cada uma dessas unidades, à luz da norma brasileira e de 

literatura técnica específica. Foi possível determinar que diversas recomendações da NBR 12216 

não haviam sido atendidas. As falhas foram corrigidas e o desempenho da unidade passou a ser 

satisfatório.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Por recomendação da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, o autor foi convidado pela 

Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas para diagnosticar a estação de tratamento de água 

recém adquirida, à luz das normas brasileiras aplicáveis.  
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Figura 1 – ETA pré-fabricada Q = 45 L/s: planta 

 

 

 

O trabalho foi realizado tendo por base a NBR 12216 (ABNT, 1992), com a assistência das 

coautoras, responsáveis pela operação do equipamento. Foram examinados o floculador 

mecanizado, o decantador e o filtro, especialmente no que diz respeito aos tempos de detenção, 

velocidades de sedimentação e taxas de aplicação superficiais. 

Outros itens foram também examinados, tendo por base as orientações apresentadas por Vianna 

(2014), conforme exposto a seguir. 

Adequabilidade do equipamento de mistura do floculador mecanizado; 

Adequabilidade das passagens entre os compartimentos do floculador mecanizado; 

Adequabilidade do sistema de lavagem dos filtros. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Floculador 

O floculador era composto de três compartimentos, cada um dos quais com diâmetro igual a 2,50 

m e profundidade da lâmina d’água igual a 3,80 m, perfazendo, portanto, um volume útil igual a 56 

metros cúbicos. 

O tempo de detenção correspondente à vazão de 45 litros por segundo era, portanto, igual a 1244 

segundos, ou seja, 20,7 minutos. Este valor foi a primeira não conformidade encontrada, tendo em 

vista que a recomendação da NBR 12216 para floculadores desse tipo é que ele esteja entre 30 e 

40 minutos. 

No interior dos compartimentos, os misturadores instalados eram do tipo mostrado na figura 2. 

Inicialmente fornecidos com diâmetro igual a 0,495 m, foram posteriormente substituídos pelo 

fabricante por outros de diâmetro igual a 0,595 m como forma de solucionar o problema da má 

floculação. 

 

Figura 2 – ETA pré-fabricada Q = 45 L/s: misturadores do floculador fornecidos pelo 

fabricante 

 

 

Este tipo de equipamento é recomendado para ser instalado em unidades de mistura rápida. Por 

suas características geométricas (o ângulo de inclinação de suas pás é de 90°), ele não propicia a 

circulação da água no interior do compartimento. 

O misturador alternativo, adequado a compartimentos de floculação, é o mostrado na figura 3. Ele 

tem suas pás inclinadas e propicia a circulação desejada. 
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Figura 3 – ETA pré-fabricada Q = 45 L/s: misturadores alternativos para o floculador 

 

 

 

O misturador (a) é o apresentado por Parlatore (1974) e Vianna (2014). O misturador (b) é o que 

tem sido fornecido ultimamente pelos fabricantes desse tipo de equipamento. O dimensionamento 

de ambos é feito através do mesmo modelo de cálculo, que utiliza a expressão: 

μV

P
G   

em que: 

G = gradiente de velocidade desejado, dado em s-1 

V = volume do tanque de mistura, dado em m³ 

 = viscosidade da água, dada em Pa.s 

P = potência dissipada na massa líquida, dada em W e determinada através da expressão: 

P = Np.n³..D5 

em que: 

n = rotação, dada em rotações por segundo 

 = massa específica da água, dada em kg/m³ 

D = diâmetro do agitador, dado em metros 

Np = número de potência, igual a 1,3 para a turbina da figura (a) e 1,6 para a turbina da figura (b). 

É importante ressaltar que, para que os citados valores de Np sejam aplicáveis, as relações 

geométricas entre o misturador e o tanque de mistura devem obedecer às recomendações 

apresentadas por Vianna (2015) e Metcalf & Eddy/Aecom (2014), respectivamente. 

Desta forma, considerou-se que o item gradiente de velocidade do floculador também estava não 

conforme. 
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As interligações entre os compartimentos de floculação eram feitas através de tubos de diâmetro 

igual a 300 mm, todas localizadas na parte superior dos compartimentos e posicionadas de modo 

que não permaneciam afogadas, ver figura 4. 

 

Figura 4 – ETA pré-fabricada Q = 45 L/s: passagens de interligação entre os 

compartimentos do floculador 

 

 

O exame da figura 4(a) evidencia a forte possibilidade da ocorrência de curto-circuitos, capazes 

de tornar o tempo de detenção da água em tratamento muito inferior ao tempo médio de detenção 

hidráulico que se obtém dividindo o volume dos compartimentos pela vazão em tratamento. 

Para contornar o problema, a operação local instalou os prolongamentos mostrados na figura 4(b) 

e na fotografia da figura 4(d). 

Entretanto, o diâmetro das interligações, igual a 300 mm, fazia com que o gradiente de 

velocidade, correspondente à vazão de 45 L/s e a 20°C, atingisse o valor de 85 s-1. Na realidade, 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    134 

 

este valor era ainda maior, tendo em vista que o escoamento em seu interior não ocorria à seção 

plena. 

Conforme pode ser visto nas figuras 4(a), 4(b) e 4 (e), o não afogamento estendia-se para a 

interligação do floculador com o decantador. Assim sendo, os flocos eventualmente formados 

durante a floculação se rompiam nessas passagens. 

Em vista de tudo o que foi exposto anteriormente, o floculador foi modificado, passando a assumir 

a configuração mostrada na figura 4(d). Uma nova câmara de floculação foi acrescentada, 

fazendo com que o tempo de detenção passasse a ser igual a 1244 s, ou seja, 28 minutos. Este 

valor é bem próximo aos 30 minutos recomendados pela NBR 12216. 

Os misturadores foram substituídos pelo modelo representado na figura 3(b), que passaram a 

propiciar que todo o volume de cada compartimento fosse efetivamente utilizado para a 

floculação. O diâmetro dos misturadores foi fixado em 1,00 m e as velocidades de rotação 

deveriam variar entre 25 e 10 rpm, propiciando gradientes de velocidade entre 65 s-1 e 20 s-1. As 

velocidades de rotação deveriam ser ajustáveis, através da atuação em inversores de frequência. 

As passagens entre os compartimentos foram rebaixadas 1,50 m, tornando-se afogadas, e seu 

diâmetro foi alterado para 500 mm. O gradiente de velocidade obtido, correspondente à vazão de 

45 L/s e a 20°C, passaria a ser igual a 15 s-1. 

 

Decantador tubular 

 

O decantador tubular apresentava a configuração apresentada na Figura 5. 

 

Figura 5 – ETA pré-fabricada Q = 45 L/s: decantador tubular 
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Os módulos tubulares fornecidos, instalados com inclinação de 60° em relação à horizontal, ver 

figuras 5 e 6, não atendiam às recomendações da NBR 12216, no que diz respeito às suas 

relações dimensionais. 

 

Figura 6 – ETA pré-fabricada Q = 45 L/s: módulos tubulares (foto e dimensões) 

 

 

De acordo com a citada norma, deve-se ter: 

L = l/d, superior ou igual a 12, adimensional 

l = comprimento do elemento tubular ou da placa, em m 

d = diâmetro interno do elemento tubular ou distância entre unidades sucessivas de placas 

paralelas, em m 

Tendo por base as dimensões apresentadas na figura 5(b) e substituindo os valores, encontra-se: 

l/d = 0,67/0,80 = 8,375 < 12 

não havendo, portanto, conformidade com o que estabelece a citada norma. 

Por sua vez, os cálculos realizados utilizando o modelo de Yao e descritos por Vianna (2014) 

mostraram que o número de módulos assentados não era adequado para que a ETA tratasse a 

vazão de 45 L/s, conforme mostrado a seguir. 

Número de módulos tubulares no interior do decantador: 2520 

Vazão por módulo: 45 / 2520 = 0,01786 L/s = 1,786 x 10-5 m³/s 

Área da seção transversal de cada módulo: 0,08 x 0,145 = 0,0116 m² 

Velocidade média da água no interior de cada módulo: 1,786 x 10-5 / 0,0116 = 1,54 x 10-3 m/s 

Utilizando o modelo de Yao e tomando Sc = 11/8, obtém-se: 
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A NBR 12216 recomenda que essa velocidade esteja entre 25 e 35 m/dia. Assim sendo, o 

decantador não atende à norma, ultrapassando o valor máximo estabelecido. 

Não obstante, em vista da pequena disponibilidade de tempo para a reabilitação da ETA, julgou-

se por bem deixar para o futuro a substituição dos módulos tubulares. 

O elemento crítico para o funcionamento inadequado do decantador foi identificado como sendo o 

sistema distribuidor de água floculada sob os módulos tubulares, ver figuras 5 e 7. Ele era 

constituído por um tubo de diâmetro igual a 300 mm, contendo orifícios em sua parte superior.  

 

Figura 7 – ETA pré-fabricada Q = 45 L/s: duto distribuidor de água floculada sob os 

módulos tubulares (foto) 

 

 

Conforme foi visto, o diâmetro de 300 mm impõe o gradiente de velocidade de 85 s-1. Este valor 

impede a formação de flocos com velocidade de sedimentação adequada. Por sua vez, os 

orifícios distribuidores apontados para cima faziam com que os flocos, já fragmentados, fossem 

dirigidos em direção aos módulos, criando caminhos preferenciais e facilitando seu escape. 

A falha de distribuição foi constatada pelo fornecedor do equipamento, que providenciou a 

eliminação do trecho contendo os orifícios, ver figuras 5 e 8. 

Esta medida prejudicou a distribuição da água e dos flocos que trazia consigo, visto que toda a 

vazão era lançada sob os primeiros módulos. Uma grande pluma de pequenos flocos 

(malformados, devido ao pequeno diâmetro da tubulação de acesso) surgia sobre os módulos 

próximos à chegada ao decantador, reduzindo-se na medida em que se afastava para jusante. 
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Figura 8 – ETA pré-fabricada Q = 45 L/s: eliminação, pelo fabricante, do duto distribuidor de 

água floculada sob os módulos tubulares (foto) 

 

 

 

 

Anotou-se, desta forma, nova desconformidade com a NBR 12216, que estabelece que a 

distribuição de água floculada no decantador deve ser uniforme ao longo de toda a seção. 

O problema foi resolvido com a substituição do tubo originalmente fornecido por um duto de seção 

quadrada, com área gradualmente decrescente de montante para jusante, que alimentava tubos 

distribuidores posicionados ao longo de sua extensão, ver figura 9. Esses tubos terminavam em 

tês posicionados horizontalmente, de modo que os flocos eram dirigidos segundo essa direção. 

Foram assim eliminados os caminhos diferenciais. Todo o sistema foi dimensionado para que os 

gradientes de velocidade permanecessem abaixo de 20 s-1 e as velocidades médias no interior do 

duto e dos tubos não ultrapassassem o mínimo de 0,10 m/s. 

 

Filtros rápidos de areia e antracito 

 

A ETA foi fornecida com duas unidades filtrantes em paralelo, do tipo rápido de gravidade de leito 

filtrante duplo (areia e antracito), ver figura 1. A lavagem é feita através de sistema dotado de 

bombas. Cada filtro tem formato cilíndrico, diâmetro igual a 3,00 metros e altura total igual a 3,50 

metros. Assim sendo, a taxa média de filtração correspondente é: 
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estando conforme, portanto, com o valor máximo de 360 m³/(m².dia) estabelecido pela NBR 

12216. 
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Figura 9 – ETA pré-fabricada Q = 45 L/s: novo sistema distribuidor de água floculada 
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Lamentavelmente não havia como conhecer exatamente a composição do leito filtrante e da 

camada suporte existentes. Entretanto, os resultados obtidos para a qualidade da água filtrada 

eram adequados, não obstante a elevada frequência com que necessitam ser lavados. 

A lavagem não estava sendo feita de modo adequado, não só devido à especificação equivocada 

dos conjuntos moto-bomba indicados para esse fim, como também em virtude do posicionamento 

da calha coletora de água de lavagem. Assim sendo, visualmente os leitos filtrantes não se 

encontram em bom estado. Foi proposta sua substituição a médio prazo. 

A figura 10 representa os dois filtros em planta e a vista lateral de um deles, em que é possível 

verificar o posicionamento atual da calha coletora de água de lavagem. Este posicionamento não 

está em conformidade com o que estabelece a NBR 12216, segundo a qual o fundo da calha 

deverá estar localizado acima e próximo do leito filtrante expandido. 

 

Figura 10 – ETA pré-fabricada Q = 45 L/s: filtros existentes 
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A figura 11 representa a mesma vista lateral, considerando, entretanto, que as camadas de areia 

e antracito, que constituem a dupla camada filtrante, tenham sido reinstaladas, utilizando as 

recomendações da NBR 12216, especialmente quanto às suas profundidades: 0,45 m para o 

antracito e 0,25 m para a areia. 

 

 

Figura 11 – ETA pré-fabricada Q = 45 L/s: novo posicionamento da calha coletora de água 

de lavagem 

 

 

  

Observa-se que existe ampla distância vertical para rebaixamento da calha coletora de água de 

lavagem, cujo fundo foi posicionado, na citada figura, a 0,40 m acima do topo da camada de 

antracito. Esta distância corresponde a uma expansão de 50% dos leitos de areia e antracito (0,25 

m + 0,45 m = 0,70 m; 50% deste valor corresponde, portanto, a 0,35 m) mais 0,15 m de folga. 

 

 

CONCLUSÃO 

Concluídas as reformas e eliminadas as principais não conformidades, a ETA passou a apresentar 

a configuração apresentada na figura 12. Ao ser colocada novamente em serviço, as melhorias 

obtidas na qualidade da água tratada foram imediatas, ver figura 13. Os flocos passaram a 

apresentar formação adequada e boa sedimentação, enquanto que os filtros passaram a 

apresentar carreiras superiores a um dia. 
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Figura 12 – ETA pré-fabricada Q = 45 L/s: configuração após reabilitação 

 

 

Figura 13 – Qualidade da água decantada antes e após a reabilitação 

 

 

É importante ressaltar que a maneira adequada de se projetar uma estação de tratamento de 

água parte do cuidadoso estudo da qualidade da água do manancial e da realização de ensaios 

de tratabilidade, visando à determinação do tipo de tratamento mais adequado e dos parâmetros a 

serem adotados no dimensionamento de suas unidades. A NBR 12216 deixa isto muito claro em 

seu texto. 
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Não obstante, a experiência tem mostrado que, na ausência de tais ensaios, a adoção dos 

parâmetros ali fixados permite que, para águas classificáveis até a classe 2, seja possível obter 

bons resultados para a qualidade da água tratada, capaz de atender ao padrão de potabilidade 

brasileiro e ao que estabelece o Ministério da Saúde. 

Assim sendo, é recomendável que as especificações destinadas à aquisição de estações pré-

fabricadas de tratamento de água deixem claro que elas deverão atender ao que estabelece a 

NBR 12216. 

A especificação correta do equipamento não basta por si só. A análise cuidadosa dos projetos 

ofertados pelos fornecedores; o acompanhamento do fornecimento e da montagem da unidade no 

local; e acompanhamento atento da partida e pré-operação da unidade – todas estas medidas em 

conjunto, de preferência supervisionadas por profissional experiente neste campo, evitarão futuras 

e permanentes dores de cabeça aos responsáveis pelo sistema de abastecimento de água. 

 Por sua natureza, este trabalho considerou somente aspectos hidráulicos. Entretanto, os 

cuidados referentes à especificação e análise de ETA’s devem estender-se também aos materiais 

de construção, aspectos estruturais, de acessibilidade e segurança para o operador em cada uma 

de suas unidades, no que diz respeito a escadas, passarelas e guarda-corpos, entre outros. 
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RESUMO  
Este estudo simula os custos marginais de tratamento de água bruta em função de volume de 
poluentes. Este custo deve fornecer um limite inferior sobre os benefícios por resguardar e 
protejer os mananciais. As variavéis utilizadas foram turbidez, cor, coliformes fecais, volume de 
água tratada e índice de qualidade da água (IQA), que estão relacionadas ao consumo de 
insumos químicos durante o tratamento de água em estações de ciclo completo. Para estabeler os 
pesos de cada variável independente utilizou-se o método de regressão linear múltiplas com 
inferência aos míminos quadrados ordinários. A variável coliforme fecal apresentou maior peso, 
sendo que as demais variáveis obtiveram pesos semelhantes. Um incremento de 10% sobre a 
concentração de coliformes, eleva em 15,28% o custo de insumos do tratamento da água de 
abastecimento. 

Palavras-chave: regressão linear; turbidez; custo; tratamento de água 
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Na composição da tarifa de água que cada consumidor paga no fim do mês, segundo a Sabesp, 

os custos com produtos químicos representam 2% sobre o valor total. Segundo SÃO PAULO 

(2008), entre 2002 e 2007, o total de produtos usados para tratar 1 milhão de litros de água 

chegou a aumentar 51% no sistema Guarapiranga, que atende 4 milhões de moradores nas zonas 

sul e oeste. No mesmo intervalo, o Alto Tietê consumiu 9% a mais de produtos químicos para 

deixar a água potável para 3 milhões de pessoas. Segundo a Agência Ambiental Americana, o 

gasto com insumos durante o tratamento da água chega a 17% sobre o custo de operação e 

manutenção da estação de tratamento de água (ETA) (EPA, 2008).  

Forster et al. (1987), Holmes, (1988), Dearmont et al. (1998), Murray e Forster (2001) apresentam 

estudos que quantificam a relação entre custo de produção da água com o nível de turbidez da 

água bruta, uma medida de sedimentos em suspensão na água. Decisões sobre o uso e manejo 

da terra influenciam a quantidade de sedimentos presentes no manancial. Altos níveis de turbidez 

pode significar aumento de custos para o tratamento de água potável nas instalações municipais. 

Este estudo fornece informações sobre os custos marginais de tratamento de água bruta em 

função de volume de poluentes. Este custo deve fornecer um limite inferior sobre os benefícios por 

resguardar e protejer os mananciais. Tal qual outros estudos (FORSTER et al. 1987; HOLMES, 

1988; DEARMONT et al. 1998; MURRAY e FORSTER 2001), utilizou-se a turbidez, cor, 

coliformes fecais e índice de qualidade da água (IQA) como variáveis que estão relacionadas ao 

consumo de insumos químicos durante o tratamento de água em estações de ciclo completo. Para 

estabeler os pesos de cada variável independente utilizou-se o método de regressão linear 

múltiplas com inferência aos míminos quadrados ordinários. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo contempla 40 estações de tratamento de água do Estado de Goiás, o qual se 

localiza na região centro-oeste do Brasil, entre as longitudes 53º 14’ 52” W.Gr. e 45º 54’ 23” W.Gr. 

e entre as latitudes 12º 23’ 44” Sul e 19º 28’ 58” Sul. Os dados são mensais ao longo do ano de 

2013. Estas estações são operadas pela SANEAGO – Saneamento do Estado de Goiás – e foram 

selecionadas por serem representativas, ou seja, foram selecionadas ETA´s de grande (7), médio 

(23) e pequeno (10) porte que apresentem tratamento de ciclo completo. 

 

Regressão linear múltipla (RLM) 

Segundo Fedotova et al. (2013), a técnica de regressão compreende a análise de amostra de 

dados para obter informações se duas ou mais variáveis são relacionadas e qual é a natureza 

desse relacionamento. A Equação 1 descrever o relacionamento entre múltiplas variáveis é: 

           (Eq. 1) 
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Onde: Yi é a variável dependente ou explicada, Xi1 ..... Xik são as variáveis independentes ou 

explicativas, β0 ..... βk são os coeficientes, e εi os erros aleatórios do modelo. A letra minúscula i 

refere-se á i-ésima observação e a segunda letra k, identifica a variável dependente. 

A estimação dos parâmetros é feita por inferência estatística com base em uma amostra 

representativa em análise, realizada pelo método dos mínimos quadrados ordinário (MQO). A 

busca pelo melhor modelo RLM não é uma tarefa trivial. Várias técnicas de regressão, juntamente 

com variáveis de procedimentos de selecção têm sido propostos para a seleção do melhor 

conjunto de preditores de regressão, empregando o método enter, backward ou stepback, 

stepwise, forward ou remove, os quais foram utilizados neste estudo. 

Para que os parâmetros inferidos pelo método dos MQO, sejam não tendenciosos, eficientes e 

consistentes, alguns pressupostos sobre as variáveis independentes, os resíduos e a 

especificação do modelo devem ser atendidos: as variáveis independentes não devem conter 

nenhuma perturbação aleatória; os erros aleatórios satisfazem as hipóteses de variância 

constante (modelo homocedástico), normalidade e ausência de autocorrelação; e ainda que o 

modelo esteja corretamente especificado, ou seja, na sua composição estejam incluídas apenas 

variáveis explicativas relevantes, e a escala das variáveis qualitativas envolvidas seja 

adequadamente escolhida, com o objetivo de garantir a linearidade do modelo (FEDOTOVA et al., 

2013). 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Analisando os dados, nota-se que o custo da cal hidratada para correção do pH representa menos 

de 4% sobre o custo total com insumos químicos. Além disso, somente 10% das ETA´s avaliadas 

fazem uso deste insumo, visto que grande parte dos mananciais apresentam pH neutro.  

 

Tabela 1: Variáveis utilizadas no modelo de Regressão e RNA. 

 

Período
COR APARENTE 

(uH)

TURBIDEZ 

(UT)

COL. FECAL 

(NMP/100ML)

IQA       

(‐4 a 4)

Custo insumos 

(R$/1.000m3)

Média 51,35 16,33 1783,65 ‐0,22 22,61

Mínimo 6,70 1,00 11,00 ‐3,91 12,43

Máximo 140,00 43,00 12997,00 0,42 36,31

Mediana 45,00 15,10 920,00 0,09 23,08

Desv. Padrão 31,47 10,23 2379,67 1,25 5,82

Média 20,38 6,63 314,66 0,05 17,35

Mínimo 1,48 0,33 0,00 ‐2,91 8,68

Máximo 67,00 20,00 1700,00 0,72 30,18

Mediana 17,25 5,00 135,00 0,16 17,23

Desv. Padrão 15,31 4,61 416,80 0,62 4,87

chuva

seca
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A Tabela 1 contém uma sumarização dos dados com a especificação das variáveis. Nota-se, que 

em média, o custo com insumos no período chuvoso, R$ 22,61/1.000 m3, é 30% superior ao custo 

durante o período de seca R$ 17,35/1.000 m3. Ainda, comparando estes períodos, há um 

incremento médio da cor aparente e da turbidez da ordem de 150% durante as chuvas. Como 

esperado, o desvio padrão das variáveis é maior durante o período de precipitação. O custo com 

insumos químicos para o tratamento de água varia de R$ 8,68/1.000 m3 até R$ 36,31/1.000 m3. 

 

Regressão linear múltipla 

Após testar várias transformações nas variáveis, obteve-se a equação de regressão com o melhor 

nível de significância, apresentando correlação no valor de 76,32%, o que significa uma forte 

relação entre a variável dependente e as variáveis independentes utilizadas no modelo. O 

coeficiente de determinação encontrado foi de 58,25%, o que significa dizer que 41,75% do custo 

dos insumos não foi explicado pelo modelo de regressão por prováveis variáveis não 

consideradas ou erros ocasionais de medidas. A correlação entre as variáveis independentes é 

apresentada na matriz da Tabela 2, onde as maiores correlações foram de 0,48 entre as variáveis 

cor aparente e turbidez, 0,43 entre cor e custo, e 0,46 entre turbidez e custo. Estes valores são 

moderados, tornando possível, portanto, o uso da estatística multivariada de regressão linear 

múltipla, pois não ocorre multicolinearidade no modelo. 

 

Tabela 2: Correlação entre as variáveis. 

 

 

O f calculado (análise de variância) foi de 44,29, valor superior ao tabelado e, portanto, rejeita-se a 

hipótese de não haver regressão. A significância do modelo apresentou valor abaixo de 0,01%, 

existindo regressão na atuação conjunta das variáveis com a probabilidade de 99,99%. O 

coeficiente de correlação de 76,32% indica uma forte correlação entre as variáveis. Na análise de 

normalidade os percentuais dos resíduos devem apresentar uma tendência à distribuição normal, 

verificando a aderência da amostra aos percentuais verificados na Curva Normal Reduzida, para 

equação de regressão escolhida constatou-se que os percentuais apresentaram-se dentro dos 

domínios estabelecidos para assegurar a normalidade dos resíduos com os seguintes intervalos: 

64% da curva distribui-se entre –1s+1s; 90% da curva distribui-se entre –1,64s+1,64s; 97% da 

curva distribui-se entre –1,96s+1,96s. Ainda, observa-se que o modelo é homocedástico, devido à 

distribuição uniforme dos resíduos, conforme Figura 1.  

Cor Turbidez IQA Col. Fecal Custo

Cor 0,48 0,04 0,29 0,43

Turbidez ‐0,14 0,32 0,46

IQA ‐0,13 ‐0,25

Col. Fecal 0,35
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Figura 1: Distribuição dos resíduos. 

 

 

 

A coluna “Elasticidade (%)” da Tabela 3 indica a variação no custo dos insumos quando a variável 

em estudo apresenta um acréscimo de 10% sobre seu valor, mantendo as demais fixas. Ou seja, 

um acréscimo de 10% no valor da cor, implicará em um aumento de 5,43% sobre o custo dos 

insumos. A coluna “Regressor” apresenta os coeficientes da equação. 

 

Tabela 3: Resultados estatísticos do modelo de regressão linear múltipla 

 

 

O modelo apresentou um bom poder de predição. Na Figura 2, a reta na diagonal deste gráfico 

(reta amarela) representa a situação em que os valores estimados para os custos dos insumos 

são exatamente iguais aos observados. A segunda reta (laranjada) é a regressão linear múltipla 

entre custos e valores estimados e tem por objetivo a visualização do grau de ajuste dos custos.  

 

 

 

Resíduos Regressão

302826242220181614

2

1

0

-1

-2

Transformação t‐Student Significância Regressor Elasticidade (%)

Cor aparente x 4,34 <0,01 0,074107 5,43

Turbidez x 4,17 <0,02 0,209894 5,29

IQA x ‐3,14 0,21 ‐1,283026 ‐3,01

Coliforme Fecal x 3,46 <0,05 2,889384 15,28

Custo x 0 100 14,022178
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Figura 2: Custo observado x custo calculado para regressão linear múltipla. 

 

 

CONCLUSÃO 

A regressão linear múltipla gerou uma equação que relaciona custo de insumos na ETA com a 

qualidade da água, que pode nortear decisões das operadoras e concessionárias de água em 

todo o Brasil. As variáveis mais relevantes e impactantes sobre o custo dos insumos químicos 

foram a turbidez e os coliformes fecais. 
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RESUMO  

Este estudo avaliou, o desempenho de um sistema de lodos ativados de aeração prolongada em 

fluxo contínuo e em fluxo intermitente, utilizando filtração em manta geossintética para tratamento 

de esgoto sanitário em substituição à decantação. Foi utilizada uma manta geossintética 

combinada com dois materiais na função de espaçadores sendo eles: tela antiderrapante feita em 

poliéster com revestimento em PVC (módulos de filtração 1A e 1B) e geomanta tridimensional 

feita em filamentos de polipropileno termosoldados (módulos de filtração 2A e 2B).  O sistema em 

fluxo contínuo utilizou os módulos de filtração 1A e 2A, operados por 56 dias até a colmatação. Já 

o sistema com fluxo intermitente utilizou os módulos de filtração 1B e 2B, operados por 56 e 50 

dias, respectivamente, até a colmatação. O Módulo de Filtração 1A reteve 391,6g de sólidos totais 

e o Módulo de Filtração 2A reteve 669,8g. Já o Módulo de Filtração 1B reteve 98g de sólidos totais 

e o 2B reteve 649,2 g de sólidos totais. Sendo assim, o espaçador influencia na retenção de 

sólidos e consequentemente, na clarificação do efluente e qualidade final. Em termos de DBO, o 
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módulo de filtração 2A obteve melhor desempenho com 95,8% de eficiência de remoção e 

concentração de efluente de 18mgO2/L, porém, assim como este, todos as outras aplicações se 

encontraram dentro dos padrões de lançamento para este parâmetro. 

Palavras-chave: geossintéticos; lodos ativados; aeração prolongada; fluxo contínuo; fluxo 

intermitente. 

 

INTRODUÇÃO 

A compreensão da relação existente entre os serviços de saneamento básico e saúde pública é 

uma das principais etapas do desenvolvimento para o planejamento de sistemas de esgotamento 

sanitário. Um dos processos biológicos de tratamento de esgoto amplamente aplicados no mundo 

é o sistema de lodos ativados. O processo de lodos ativados é utilizado para tratamento biológico 

de esgotos domésticos e industriais (METCALF & EDDY,2016). Considerando uma das 

características relevantes deste sistema que é a decantação, tem-se a proposta de sistemas MBR 

(Biorretor com Membranas), onde esta etapa do sistema é substituída por um processo de 

separação por membranas instalada de modo interno ou externo ao tanque de aeração 

(BARBOSA et. al, 2016). A aplicação generalizada do processo MBR é limitada pelos elevados 

custos de capital, manutenção e funcionamento. Os custos de capital podem ser substancialmente 

reduzidos utilizando materiais de membrana de microfiltração de baixo custo, como polímeros e 

não tecidos, os quais são facilmente produzidos a partir de materiais de baixo custo por processos 

contínuos e simples (CHANG et al.,2001). Segundo Schneider e Tsutiya (2001), à princípio 

qualquer material que permita a síntese de filmes com porosidade controlada pode ser utilizado 

para a fabricação de membranas. Devido ao custo das membranas aplicadas mundialmente em 

sistemas MBR, propõe-se a aplicação de filtros com mantas geossintéticas em substituição à fase 

de decantação do sistema de lodos ativados. De acordo com Hutten (2007), as mantas 

geossintéticas são constituídas por estruturas de fibra aleatórias, geralmente na forma de folhas, e 

por sobreposição que criam múltiplos poros conectados. Os geossintéticos têm sido utilizados 

para tratamento de águas residuárias durante anos, em primeiro lugar como bags no lugar de 

fossas sépticas, depois como sistemas de contato, reatores de biofilme com fluxo horizontal, e 

filtros. Devido às suas propriedades particulares (alta porosidade, permeabilidade, baixo peso e 

durabilidade), geotêxteis convencionais podem ser utilizados em leitos de filtros (SPYCHAŁA et 

al., 2013). Portanto, este estudo tem por objetivo avaliar o desempenho de um sistema de lodos 

ativados de aeração prolongada em fluxo contínuo e em fluxo intermitente, utilizando filtração em 

manta geossintética para tratamento de esgoto sanitário. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    151 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O esgoto sanitário utilizado para tratamento biológico nesta pesquisa é originado em instalações 

de um campus universitário, como laboratórios, restaurantes, bancos, escola e o Hospital de 

Clínicas. Este esgoto alimenta um tanque de equalização, responsável por alimentar os reatores 

biológicos de lodos ativados objetos de estudo. Neste estudo foi utilizado a manta geossintética 

Geofort GF7/130 que é constituída de manta geotêxtil não tecido agulhado, fabricante Ober. Suas 

principais aplicações são: Camada anti-propagação de trincas; Sistemas drenantes; Separação de 

solos e estabilização de sub-leito; Reforços de aterros apoiados sobre solos com baixa 

capacidade de carga; Muros de arrimo; Proteção de geomembranas em canais de concreto; 

Geoformas e diques contínuos. A tabela a seguir apresenta as suas respectivas características: 

 

Tabela 6: Especificações da Manta Geossintética Geofort GF7/130 - Ober 
Característica Propriedade Norma Unidade Geofort GF7/130 

Hidráulica 
Permeabilidade Normal ASTM D4491 cm/s 0,4 

Abertura de Filtração AFNOR G 38017 mm 0,16 
Permissividade ASTM D 4491 s-1 2,35 

Física 

Espessura - mm 1,70 
Densidade Superficial - g/m2 130,00 
Porosidade - % 94,46 
Superfície Específica - m2/m3 8263,00 
Diâmetro Médio das Fibras - µm 26,80 
Matéria Prima - - Poliéster 

 

A manta geossintética possui as seguintes dimensões: 1500mm x 500mm. A mesma foi dobrada 

ao meio e costurada na lateral, formando uma peça com dimensões de 1500mm x 250mm e que 

possui área superficial de 375.000mm² ou 0,375m². Foram utilizados 2 tipos de materiais para 

espaçadores (Figura 1): A - tela antiderrapante feita em poliéster com revestimento em PVC; B - 

geomanta tridimensional feita em filamentos de polipropileno termosoldados. 

 

Figura 1: A – Tela Antiderrapante ; B – Geomanta Tridimensional. 
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Na Figura 2 é possível observar a montagem dos módulos de filtração onde utilizou-se os 

seguintes materiais: cano de PVC de 25mm de diâmetro, Manta Geossintética 1, espaçadores e 

abraçadeira de nylon.  Com uma furadeira foram feitos furos no cano de PVC, para propiciar que o 

esgoto permeie no módulo de filtração (1). Depois, posicionou-se o cano no centro da manta 

geossintética (2). Após isso, foram posicionados os espaçadores de duas formas: um embaixo da 

manta no lado esquerdo e outro acima da manta do lado direito (3). Após isso, dobra-se a manta. 

Assim, enrola-se no sentido da direita as camadas de espaçador e manta, formando o módulo de 

filtração (4). Por fim, utiliza-se a abraçadeira de nylon para fixar as camadas enroladas (5). 

Após combinar a Manta Geossintética com os dois espaçadores, tem-se o Módulo de Filtração 1A 

e 2A (utilizados no sistema de fluxo contínuo) e 1B e 2B (utilizados no sistema de fluxo 

intermitente) que podem ser observados na Figura 3. O Módulo de Filtração 1A possui peso de 

613,4g e volume de 1,3L, e o Módulo de Filtração 2A possui peso de 699,5g e volume de 1,5L. O 

Módulo de Filtração 1B possui peso 566,9g e volume de 1,1L, e o Módulo de Filtração 2B possui 

peso de 638,9g e volume de1,3L.  

 

Figura 2: Etapas de Montagem dos Módulos de Filtração.  
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Figura 3: Configuração dos Módulos de Filtração tipo 1 e 2. 

 

 

OPERAÇÃO E ANÁLISES LABORATORIAIS 

O reator de lodos ativados de aeração prolongada em fluxo contínuo possui volume útil de 200L e 

tem a alimentação controlada por uma boia de nível instalada na entrada do esgoto no reator. Os 

módulos de filtração são submersos na câmara de aeração e cada módulo de filtração é 

conectado à uma bomba peristáltica responsável pela sucção do permeado, operando de forma 

intermitente com ciclos de 24h cada, ou seja, os dois módulos de filtração operaram juntos. As 

bombas peristálticas são programadas para manterem uma vazão de sucção de 0,250mL/min a 

fim de se obter um TDH de 18 horas. Conforme o módulo de filtração perde a sua capacidade, é 

necessário aumentar a potência de sucção da bomba peristáltica, até atingir 100% da sua 

capacidade e o filtro colmatar. O fluxograma de operação pode ser observado na Figura 4. 

 

Figura 4: Operação do reator de lodos ativados de aeração prolongada em fluxo contínuo. 
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O reator de lodos ativados de aeração prolongada em fluxo intermitente possui volume útil de 85L 

e tem a alimentação controlada manualmente para realização de 1 ciclo operacional por dia. O 

módulo de filtração também é submerso no reator e conectado à uma bomba peristáltica 

responsável pela sucção do permeado. Neste caso, os filtros não foram submersos juntos no 

tanque de aeração, e sim, um após o término de operação do outro. Tal configuração de operação 

foi devido ao tamanho deste reator, que impossibilitava a instalação de dois módulos de filtração 

ao mesmo tempo em seu tanque de aeração. As bombas peristálticas são programadas para 

succionar um volume de 51L do permeado por ciclo, em um período de até 6h. Conforme o 

módulo de filtração perde a sua capacidade, é necessário aumentar o período de sucção. Assim, 

o período de filtração ultrapassar 6h, faz se necessário a limpeza e ou substituição do módulo. O 

permeado dos filtros é encaminhado para a rede de esgoto. O fluxograma de operação pode ser 

observado na Figura 5. 

 

Figura 5: Operação do reator de lodos ativados de aeração prolongada em fluxo 
intermitente. 

  

 

 

Em ambos os casos os filtros construídos com manta geossintética foram submersos no tanque 

de aeração seguindo a proposta de sistemas MBR (Biorretor com Membranas) com membranas 

submersas. A seguir são apresentados os parâmetros de controle operacional: 
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Tabela 7: Parâmetros de controle operacional. 

Parâmetro Operacional Fluxo Contínuo Fluxo Intermitente 
Aeração 2 a 4mgO2/L 2 a 4mgO2/L 
Tempo de aeração 45min / 1 hora 17 horas 
Idade do Lodo 25 dias 25 dias 
TDH 18 horas 24 horas 
Tempo de filtração 45min / 1 hora Até 6h *depende da colmatação do filtro 
Volume útil 200L 85L 
Capacidade de tratamento 270L/dia 51L/dia 

 

Para avaliar o desempenho dos sistemas foram realizadas as seguintes análises laboratoriais: 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), carbono orgânico 

dissolvido (COD), turbidez, oxigênio dissolvido (OD), série de sólidos. Foram analisadas as 

seguintes amostras: afluente e efluentes do módulo de filtração 1A e 2A  e 1B e 2B. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A seguir são apresentados os resultados obtidos através da avaliação do desempenho dos 

reatores biológicos. 

 

Tabela 3: Resultados obtidos no monitoramento dos reatores com filtração em manta 

geossintética. 

Parâmetro 
Fluxo Contínuo Fluxo Intermitente 

Afluente Filtro 1A Filtro 2A Afluente Filtro 1B Afluente Filtro 2B 
Dias de operação - 57 57 - 56  50 
DBO (mg/L) 445±44 60±31 18±8 445±44 37±22 384±123 22±22 
DQO (mg/L) 1122±583 109±55 77±30 984±468 99± 65 1029±364 80± 19 
COD (mg/L) 161±22 27±6 26±5 161±22 24±47 127±54 15±3 
Turbidez (NTU) 247±142 4±3 3±1,2 285±207 3±1 309±117 5±3 
OD (mg/L) 1±0,2 4±1,3 3±0,7 1±0,2 3±1 1±0,1 2±1 

ST (mg/L) 977±350 
517±16

8 
492±17

8 
1020±322 

462±15
1 

883±165 360±40 

STV (mg/L) 697±323 
250±12

8 
250±16

3 
760±258 

245±19
5 

600±199 
167 
±103 

STF (mg/L) 280±164 
267±19

0 
242±27

6 
260±156 

217±14
0 

283±64 177±99 

SST (mg/L) 475±322 32±34 21±20 475±322 20±15 523±196 15±9 

SSV (mg/L) 409±275 30±34 6±12 
421,7±26

3 
20±15 459±166 9±11 

SSF (mg/L) 66±60 2±5,1 15±21 53±62 0 63 45,7 
Massa de Sólidos 
retida (g) 

- 392 670 - 98 - 649 

Potência Inicial da 
Bomba de Sucção 

- 30% 30% - 100% - 100% 

Dias para atingir 100% 
da potência da Bomba 
de Sucção 

 16 23 - - - - 
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OPERAÇÃO 

Os módulos de filtração 1A e 2A foram operados por 57 dias até colmatar. O Módulo de Filtração 

1A iniciou sua operação exigindo o uso de 30% da potência da bomba peristáltica. Já no 16º dia 

de operação, exigiu 100% de potência da bomba e a partir do 24º dia de operação não foi possível 

manter a faixa de TDH característica desta variante do sistema de lodos ativados. O Módulo de 

Filtração 2A iniciou sua operação também exigindo o uso de 30% da potência da bomba 

peristáltica. Porém, foi no 23º dia de operação que o mesmo exigiu 100% de potência da bomba 

peristáltica e a partir do 25º dia de operação que não foi possível manter a faixa de TDH 

característica desta variante do sistema de lodos ativados. Já os Módulos de Filtração 1B e 2B 

foram operados por 56 e 50 dias até colmatar, respectivamente, já iniciando a operação com 

100% da potência da bomba peristáltica. 

 

OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

O oxigênio dissolvido é necessário para a respiração de microrganismos aeróbios, assim como de 

todas as formas de vida. O lançamento de esgoto sem tratamento ou com tratamento inadequado 

em um recurso hídrico faz com que ocorra a diminuição do oxigênio dissolvido no corpo receptor, 

pois o mesmo será consumido para a decomposição da matéria orgânica presente no esgoto. O 

afluente à um sistema de tratamento de esgoto deverá ter menor concentração de oxigênio 

dissolvido do que o efluente tratado, pois através do tratamento, ocorrerá a remoção de matéria 

orgânica, ocasionando um aumento no oxigênio dissolvido do efluente. 

Para o Módulo de Filtração 1A, a média de concentração de oxigênio dissolvido para o afluente foi 

de 1±0,2mgO2/L e para o efluente foi de 4±1,3mgO2/L. Para o Módulo de Filtração 2A, a média de 

concentração de oxigênio dissolvido para o afluente foi de 1±0,2mgO2/L e para o efluente foi de 

3±0,7mgO2/L. Para o Módulo de Filtração 1B, a média de concentração de oxigênio dissolvido 

para o afluente foi de 1,1±0,2mgO2/L e para o efluente  foi de 3,1±0,9mgO2/L. Para o Módulo de 

Filtração 2B, a média de concentração de oxigênio dissolvido para o afluente foi de 1,2±0,4 

mgO2/L e para o efluente foi de 2,4±0,7mgO2/L. 

 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) representa a quantidade de oxigênio necessária para 

oxidar a matéria orgânica presente na água através da decomposição microbiana aeróbia. 

Quando se nota altos valores de DBO em um recurso hídrico, é porque há a presença de matéria 

orgânica no mesmo, ocasionada por lançamentos de esgotos, principalmente doméstico, sem 

tratamento. A ocorrência de altos valores deste parâmetro ocasiona a diminuição da concentração 

de oxigênio dissolvido na água, o que pode provocar mortandades de peixes e eliminação de 
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outros organismos aquáticos. Neste estudo realizou-se a análise de DBO 5,20, que indica a 

quantidade de oxigênio consumido durante 5 dias em uma temperatura de 20°C. 

Para o Módulo de Filtração 1A e 2A, a concentração média de DBO afluente foi de 

445±44mgO2/L. No Módulo de Filtração 1A, a concentração média de DBO para o efluente foi de 

60±31mgO2/L, obtendo-se eficiência de remoção média de 85,8±8,4%. Para o Módulo de Filtração 

2A, a concentração média de DBO para o efluente foi de 18±8mgO2/L, obtendo-se eficiência 

média de 95,8±2,3%.  

Para o Módulo de Filtração 1B, a concentração média de DBO afluente foi de 445±44mgO2/l e do 

efluente foi de  37,1± 22,3 mgO2/l, obtendo-se eficiência de remoção média de 91,6%. No Módulo 

de Filtração 2B, a concentração média de DBO afluente foi de 384±123 mgO2/l e para o efluente 

foi de 22 ±21,6 mgO2/l, obtendo-se eficiência de remoção média de 95%.  

Ou seja, é possível verificar que o Módulo de Filtração 2A possui, ligeiramente, uma melhor 

capacidade de remoção de DBO. Em São Paulo, o Decreto Estadual nº 8468 estabelece a DBO 

como parâmetro de lançamento onde após o tratamento o efluente deve possuir concentração de 

60 mgO2/L ou o sistema deve atingir eficiência de remoção de 80% e neste caso, todos os 

módulos de filtração apresentaram desempenho satisfatório. 

 

DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO 

A demanda química de oxigênio (DQO) é uma técnica utilizada avaliação do potencial de matéria 

redutora em uma amostra através de um processo de oxidação química. Em conjunto com a DBO, 

é possível analisar o nível e facilidade ou dificuldade de biodegradabilidade dos efluentes. 

Para o Módulo de Filtração 1A e 2A, a concentração média de DQO afluente foi de 

1122±583mg/L. Para o efluente do Módulo de Filtração 1, a concentração média de DQO foi de 

109±55mg/L e a eficiência média de remoção foi de 86,4±11%. Para o Módulo de Filtração 2A, a 

concentração média de DQO do efluente foi de 77±30mg/L e a eficiência de remoção média foi de 

91,3±6%.  

Para o Módulo de Filtração 1B a concentração média de DQO afluente foi de 984,3±467,7mg/L e 

efluente foi de 99,9± 64,8 mg/L, obtendo-se eficiência de remoção média de 89,9%, No Módulo de 

Filtração 2B, a concentração média de DQO afluente foi de 1029,3±364,4mg/L e para o efluente 

foi de  80± 19,4 mg/L, obtendo-se eficiência de remoção média de 93,7%. Portanto, em termos de 

DQO, o Módulo de Filtração 2B respondeu, ligeiramente, melhor do que os demais filtros 

utilizados. 

 

CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO  

Para o Módulo de Filtração 1A e 2A, a concentração média de carbono orgânico dissolvido para o 

afluente foi de 161±22mg/L. Para o efluente do Módulo de Filtração 1A, a concentração média foi 
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de 27±6mg/L, obtendo eficiência média de remoção de 82,6±5%. Para o efluente do Módulo de 

Filtração 2A, a concentração média foi de 26±5mg/L, obtendo eficiência média de remoção de 

83,1±4,4%.  

Para o Módulo de Filtração 1B a concentração média de carbono orgânico dissolvido afluente foi 

de 161±22mg/L e efluente foi de 24±47mg/L, obtendo-se eficiência de remoção média de 85,9%. 

No Módulo de Filtração 2B, a concentração média de carbono orgânico dissolvido afluente foi de 

127±54mg/L e para o efluente foi de  15±3mg/L, obtendo-se eficiência de remoção média de 

88,2%. Portanto, em termos de  carbono orgânico dissolvido o Módulo de Filtração 2B obteve 

melhor desempenho quando comparados aos outros filtros utilizados. 

 

TURBIDEZ 

A turbidez é a medida da resistência da água a passagem da luz, sendo causada pela presença 

de partículas em suspensão e coloidais. Quando se trabalha com filtração, este parâmetro pode 

ser considerado de grande importância para monitoramento, uma vez que o meio de filtração deve 

barrar tais partículas que originam a turbidez.  

A turbidez média do afluente ao Módulo de Filtração 1A foi de 247±142NTU e do efluente foi de 

4±3 NTU, obtendo-se a eficiência média de remoção de turbidez de 97,7± 2%. Para o Módulo de 

Filtração 2A, a turbidez média do afluente foi de 330±260NTU e do efluente foi de 3±1,2NTU, 

obtendo-se eficiência média de remoção de turbidez de 98,5±1%.  

A turbidez média do afluente ao Módulo de Filtração 1B foi de 285,2± 207,8 NTU e para o efluente 

foi de 3,7± 1,5NTU, obtendo-se eficiência média de remoção de turbidez de 98,1%. Para o Módulo 

de Filtração 2B, a turbidez média do afluente foi de 309±117,3 NTU e para o efluente foi de 5,5± 

2,9NTU, obtendo-se eficiência média de remoção de turbidez de 98,5%±1%.   

Portanto, comparando os  módulos de filtração verifica-se que o Módulo de Filtração 1A e 2A 

apresentaram a mesma eficiência para remoção de turbidez. Para a remoção sólidos suspensos, 

o espaçador do módulo de filtração gera influencia na eficiência do mesmo, sendo que 

independente do fluxo de alimentação, os módulos de filtração que utilizaram a geomanta 

tridimensional apresentaram melhor desempenho. 

 

RETENÇÃO DE SÓLIDOS 

O Módulo de Filtração 1A reteve 391,6g de sólidos totais e o Módulo de Filtração 2A reteve 

669,8g. Já o Módulo de Filtração 1B reteve 98g de sólidos totais e o 2B reteve 649,2 g de sólidos 

totais. Ou seja, é possível verificar, novamente, que o espaçador influencia na retenção de 

sólidos, pois os módulos de filtração construídos com geomanta tridimensional como espaçador 

tiveram maior retenção de sólidos totais. Isto pode ser explicado devido à sua estrutura que 

permite maior agregação de partículas em seu interior. 
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Além disso, observando a Tabela 3 apresentada anteriormente, é possível notar que os módulos 

de filtração 1B e 2B, que foram construídos com geomanta tridimensional na forma de espaçador, 

apresentaram menor concentração de sólidos totais em seu efluente, bem como sólidos 

suspensos totais. Ou seja, tal material, quando combinado com as mantas geossintéticas, 

influenciam em sua operação e desempenho na retenção de sólidos. 

 

CONCLUSÃO 

A seguir, são apresentadas as conclusões e considerações finais: 

 Os módulos de filtração operaram por tempo semelhante até colmatarem; 

 A operação intermitente de 24h com cada módulo de filtração (repouso) no sistema em 

fluxo contínuo é necessária para recuperação da capacidade de filtração dos módulos; 

 É possível verificar que o espaçador influencia no desempenho do módulo de filtração, 

independente do fluxo de alimentação do reator; 

 Os módulo de filtração com espaçador de geomanta tridimensional apresentam melhor 

desempenho no tratamento de esgoto em ambos os reatores; 

 Os módulos de filtração com espaçador de geomanta tridimensional (2A E 2B) 

apresentaram melhor desempenho em relação à remoção de matéria orgânica em termos 

de DBO, DQO e Carbono Orgânico Dissolvido, tanto no sistema de fluxo contínuo quanto 

no sistema de fluxo intermitente, quando comparados aos módulos 1A e 1B;  

 Os módulos de filtração com espaçador de geomanta tridimensional (2A E 2B) possuem 

maior capacidade de retenção de sólidos, propiciando a geração de efluente clarificado e 

com turbidez dentro dos padrões exigidos;  

 Em São Paulo, o Decreto Estadual nº 8468 estabelece a DBO como parâmetro de 

lançamento e neste caso, todos os módulos de filtração apresentaram desempenho 

satisfatório. 

 

Portanto, a partir dos resultados obtidos verifica-se que é possível substituir a fase de decantação 

do sistema de lodos ativados de aeração prolongada por filtração em manta geossintética, tanto 

em fluxo contínuo quanto em fluxo intermitente. Para estudos futuros, pode ser aprimorada a 

operação dos reatores em busca de um maior tempo operacional dos módulos de filtração, 

através de mecanismos que retardem o processo de colmatação dos filtros, como por exemplo, 

sistemas de retrolavagem ou limpeza mecânica para retirada dos sólidos que estão incrustrados 

na manta geossintética e nos espaçadores. 
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RESUMO  

A liberação de gases odorantes com gás sulfídrico (H2S) nas estações de tratamento de esgoto 

constituídas por reatores anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo (RAFAs ou UASBs) é 

um dos principais problemas encontrados nestas unidades. Neste trabalho é apresentado um 

teste em escala operacional, onde foram aplicadas na entrada do esgoto bruto da ETE Anhumas, 

dosagens controladas de um produto químico a base de sais de ferro (íons metálicos Fe II e Fe 

III), para precipitação química de sulfetos formados nos RAFAs e dissolvidos no meio líquido, para 

desta forma diminuir a liberação de H2S para o meio gasoso. Foram obtidos resultados 

satisfatórios, para dosagem fixa de 40 mg/L com abatimento de sulfeto de 15,1 a 56,7 % (média 

de 40,83 %), e para dosagens variadas de 25 a 50 mg/L com abatimento de sulfeto de 21,8 a 67,9 

% (média de 40,84 %), sendo assim possível diminuir a dosagem de peróxido de hidrogênio 

aplicado na saída dos RAFAs. Não foi percebido durante o teste interferências significativas no 

processo do tratamento anaeróbio, que pudesse causar inibição severa do tratamento, ou perdas 

de sólidos dos reatores causado por aumento da manta de lodo. 

Palavras-chave: sais de ferro; precipitação química de sulfeto; controle de odores, remoção de 

gás sulfídrico; UASB, RAFA. 
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INTRODUÇÃO 

A Estação de Tratamento de Esgoto Anhumas está em operação desde o ano de 2007 sendo a 

maior ETE do município de Campinas operada pela SANASA, com capacidade instalada para 

tratar a vazão média de 1.200L/s. A mesma é constituída por Reatores Anaeróbios de Fluxo 

Ascendente e Manta de Lodo (Reatores UASB ou RAFAs) seguido por Tratamento Físico Químico 

e Flotação por Ar Dissolvido (FAD).  

Um dos principais problemas causados por este tipo de tratamento é a liberação de gases, 

constituído principalmente pelo gás sulfídrico (H2S), devido: i) incômodo à população e 

reclamações de maus odores causado pelo cheiro característico de ovo podre; ii) corrosão em 

estruturas, equipamentos e tubulações; iii) cuidados em relação à segurança e saúde ocupacional. 

Na ETE Anhumas estes gases quando desprendidos são oriundos principalmente dos RAFAs e 

unidades subsequentes. Para o controle da liberação destes gases na atmosfera, são utilizados 

na ETE Anhumas os seguintes equipamentos e processos operacionais: 2 (dois) queimadores de 

biogás; 6 (seis) lavadores de gases residuais; aspersão de produtos neutralizadores de odores na 

atmosfera; dosagem de peróxido de hidrogênio no efluente tratado dos reatores; e, dosagem de 

cloreto férrico no lodo a ser desaguado.   

Os processos empregados na ETE Anhumas para controle de odor são destinados 

majoritariamente a remover o H2S após sua geração nos RAFAs, seja nas fases: gasosa (biogás e 

gases residuais desprendidos nas unidades subsequentes aos RAFAs), líquida (efluente tratado 

dos RAFAs) e “sólida” (lodo a ser desaguado).  

De acordo com Chernicharo (2010) existem no mercado diversas formas de remoção do H2S 

gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto, entre elas a inibição química, que se refere a 

medidas de controle utilizadas para o tratamento de sulfeto e outros compostos odorantes 

presentes na fase líquida, antes que sejam emitidos para a atmosfera. Dentre estas medidas a 

utilização de produtos químicos oxidantes como, por exemplo, peróxido de hidrogênio, hipoclorito 

de sódio, permanganato de potássio ou sais de ferro para propiciar a precipitação do sulfeto.  

Normalmente estes produtos são aplicados na corrente líquida na saída dos reatores anaeróbios, 

visto que aplicações na entrada dos reatores, dependendo do produto e da dosagem aplicada 

podem vir a causar a inibição completa do tratamento anaeróbio. Como exemplo destes tipos de 

aplicações, cita-se o trabalho de Hartmann et al. (2009) que testaram na saída do tratamento 

anaeróbio a aplicação dos seguintes produtos químicos: hipoclorito de sódio; cloro orgânico, 

cloreto férrico e peróxido de hidrogênio para promoção da oxidação ou precipitação química do 

sulfeto de hidrogênio, onde concluíram que o cloreto férrico apresentou remoção de sulfeto maior 

que 90% e o melhor custo benefício entre os produtos testados. Corroborando com estes autores, 

Alves et al. (2004) testaram o cloreto férrico e a cloração do efluente tratado dos reatores 

anaeróbios para precipitação e oxidação do sulfeto, respectivamente, onde obtiveram resultados 
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satisfatórios. No entanto, em ambos os trabalhos onde foi aplicado o cloreto férrico foi percebido 

aumento na produção de lodo devido ao processo de coagulação e floculação da matéria orgânica 

e sólidos remanescentes do tratamento anaeróbio. Ferreira Filho et al (2009) apontaram em seu 

trabalho que a utilização da combinação de processos físico-químicos e biológicos no tratamento 

de esgoto sanitário tem se apresentado como uma alternativa na remoção do fósforo. Contudo, 

apresenta como limitação uma maior produção de lodo quando da aplicação de sais de ferro no 

processo.  

Recentemente, profissionais do ramo de saneamento, têm experimentado aplicar produtos 

químicos de forma controlada na entrada dos reatores anaeróbios para abatimento do H2S 

gerado. Neste caso, cita-se o trabalho desenvolvido por Lima et al. (2016) onde foram aplicadas 

baixas dosagens de oxigênio na entrada dos reatores UASB de forma a oxidar o sulfeto para 

transformá-lo em sulfato permanecendo assim dissolvido no líquido. Já no trabalho desenvolvido 

por Costa et al. (2015) foi aplicado na entrada de reatores piloto do tipo UASB tratando esgoto 

doméstico do município de Curitiba no estado do Paraná, o nitrato de cálcio, que é utilizado pelas 

bactérias, em substituição aos sulfatos, como aceptor final de elétrons, reduzindo desta forma a 

formação de H2S e consequentemente seu desprendimento para a atmosfera.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência e o comportamento da ETE Anhumas em relação 

à aplicação de um produto a base de sais de ferro no esgoto bruto, visando à precipitação química 

de sulfetos para controle de odores nos reatores UASB (RAFAs).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Anhumas 

operada pela SANASA no município de Campinas - SP. O esgoto sanitário apresentou vazão 

média de 655 L/s e máxima horária de 1.000 L/s, com características predominantemente 

domésticas. 

No fluxograma apresentado na figura 1 observam-se as unidades que compõem a estação e o 

processo de tratamento do esgoto sanitário empregado na ETE Anhumas, enquanto que na figura 

2 têm-se uma imagem aérea da Estação.  

Para caracterização do esgoto bruto e efluente da ETE Anhumas, no período de maio a junho de 

2010 e de janeiro de 2016 a abril de 2017 foram compilados os resultados mínimo, médio e 

máximo dos parâmetros de monitoramento obtido por meio de coletas compostas de amostras do 

esgoto bruto e efluente tratado da ETE Anhumas.  
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Figura 6 - Fluxograma do processo de tratamento de esgoto da ETE Anhumas. 

 

 

 

O produto contendo íons metálicos de Ferro II e III, denominado neste trabalho como “produto”, 

deve atuar na precipitação química de sulfetos (S2-, HS-, H2S) gerados no interior dos Reatores 

UASB (RAFAs). A dosagem deverá ser ajustada e otimizada para cada faixa horária de 

contribuição de esgoto, em função da concentração de sulfetos na manta de lodo no interior dos 

reatores UASB (RAFAs) e do residual presente no efluente tratado anaeróbio, de modo a formar 

precipitados metálicos (FeS; Fe2S3) a serem removidos no descarte de lodo dos reatores, e de tal 

forma que não haja excesso de dosagem a ponto de resultar em: i) concentração de ferro solúvel 

no efluente tratado; ii) completa inibição do tratamento anaeróbio e; iii) incrementos significativos 

na produção de lodo dos reatores.  
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Figura 7 - Imagem aérea da ETE Anhumas. 

 

Legenda: 1) Estação Elevatória de Esgoto Bruto; 2) Tratamento Preliminar; 3) Reatores Anaeróbios de 

Fluxo Ascendente (RAFA); 4) Floculadores; 5) Flotadores; 6) Casa de Saturação; 7) Casa de 

Desidratação; 8) Casa de Química; 9) Parshall de Saída (Efluente Final). 

 

 

Na tabela 1 encontram-se algumas das características do produto descrito na especificação 

técnica, e do produto que foi recebido na ETE Anhumas. 

Nas equações 1 a 7 têm-se as reações químicas possíveis dos íons Fe II e Fe III com o sulfeto 

gerado nos RAFAs. (WEF 2004) 

 

FeCl2 → Fe2+ + 2Cl- (meio aquoso)                                                                                              eq 1. 

Fe2+ + H2S → FeS↓ + 2H+                                                                                                            eq 2. 

Fe2+ + HS- → FeS↓ + H+                                                                                                              eq 3. 

FeCl3 → Fe3+ + 3 Cl- (meio aquoso)                                                                                             eq 4. 

Fe3+ + H2O → Fe(OH)3 ↓                                                                                                              eq 5. 

2Fe3+ + 3H2S → Fe2S3 ↓ + 6H+                                                                                                    eq 6. 

2Fe3+ + 3HS- → Fe2S3 ↓ + 3H+                                                                                                     eq 7. 
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Tabela 1 – Características e especificação técnica do produto a base de sais de ferro. 

 

 

 

No dia 18/08/2016 foram recebidos 25.000 kg do produto, que foi estocado em tanque de 

armazenamento de produtos químicos da ETE Anhumas (figura 3 A e B). Para a aplicação do 

produto foi utilizado uma bomba peristáltica com range de vazão de 36 a 120 L/h com inversor de 

frequência e funcionamento automático (figura 3 C), onde o operador controla a dosagem e 

funcionamento do equipamento à distância por um sistema supervisório. Para o controle da 

dosagem e vazão de saída da bomba foi utilizado a equação 8. 

 

Q (L/h) = Q (L/s) x D (mg/L) x 0,36 = Q (L/s) x 40 x 0,36 = 0,12 x Q (L/s)                                 eq 8. 
                      C (%) x d (kg/L)                   100 x 1,2 
 

Onde: 

Q (L/h) = vazão do produto dosado em litros por hora 

Q (L/s) = vazão do esgoto bruto em litros por segundo 

D (mg/L) = concentração de dosagem do produto em miligramas por litro 

C (%) = concentração do produto em percentagem (100 % para dosagem tal qual) 

d (kg/L) = densidade do produto em quilo por litro 

 

A dosagem do produto foi definida principalmente, tendo como base um teste realizado de 12 de 

maio a 15 de junho de 2010 onde nesta ocasião foram aplicadas dosagens de 75 a 120 mg/L do 

produto tal qual (dosagem do produto comercial, isto é sem diluições, preparos ou modificações 

do produto) na entrada dos RAFAs, e também polímero aniônico em emulsão com dosagens de 

até 2 mg/L para floculação dos sólidos gerados pelos precipitados de ferro para evitar possíveis 

perdas de sólidos no efluente tratado dos RAFAs. Apesar da aplicação do polímero, neste período 

Parâmetro

Características e 
Especificação técnica do 
produto a base de sais de 

ferro - Comercial

Características e 
Especificação técnica do 
produto a base de sais de 

ferro - Recebido 
Estado Físico Líquido Líquido

Cor Marrom escuro Marrom escuro

pH 3,5 (solução a 1,0%) 3,5 (solução a 1,0%)

Solubilidade em água 600 g/L (a 20° C) 600 g/L (a 20° C)

Fe2+ ≥ 5,0 % 7,30%

Fe3+ ≥ 2,5 % 3,10%

Densidade (25°C) ≥1,2 g/cm3 1,25 g/cm3

Acidez clorídrica 1 a 5% 2,40%
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ocorreu perda significativa de sólidos nos reatores o que inviabilizou a aplicação do produto nesta 

dosagem, já que as unidades de tratamento subsequentes composta por físico químico e flotação 

por ar dissolvido são sensíveis para aporte de sólidos em excesso.  

 

Figura 8 - A) Descarregamento do produto; B) Tanque de armazenamento; C) Bomba 

dosadora do produto. 

 

 

Desta forma, no dia 20/09/2016 foi iniciada a aplicação do produto na entrada do esgoto bruto da 

ETE Anhumas (ponto 1, figura 2) com uma dosagem fixa ao longo das 24 horas de operação de 

40 mg/L do produto tal qual permanecendo desta forma até o dia 28/09/2016, com o intuito de 

precipitar quantidades significativas de H2S, sem causar perdas relevantes de sólidos, como 

ocorrido no teste de 2010.  

No dia 28/09/2016, no mesmo ponto de aplicação, foram utilizadas dosagens variadas de 25 a 50 

mg/L do produto tal qual ao longo do dia, de acordo com as concentrações de sulfeto dissolvidas 

no líquido permanecendo desta forma até o dia 02/10/2016, onde foi encerrada a aplicação do 

produto.   

Para avaliar a eficiência do produto escolheu-se o efluente do reator 4 do módulo 4 como ponto 

representativo do efluente dos RAFAs, já que este não possui a interferência do peróxido de 

hidrogênio. Neste ponto foram realizadas amostragens instantâneas a cada duas horas, no qual 

foram determinadas as concentrações de sulfeto dissolvido no líquido sem a aplicação do produto 

(dias 26, 27, 31/08 e 01/09/2016) e posteriormente com a aplicação do produto (dias 22, 23, 27, 

28, 29 e 30/09/2016) e assim comparar os resultados e verificar a eficiência. As coletas das 

amostras foram realizadas pelos operadores da Estação e as determinações de sulfeto foram 

realizadas pelo laboratório de análise de efluentes da SANASA. 

Foram efetuadas ainda amostragens compostas nos dias 31/08, 09, 22, 23, 27 e 28/09/2016, com 

coletas de alíquotas de 150 mL a cada 2 horas em 24 horas do efluente do mesmo ponto no 

reator 4 módulo 4 para análises complementares dos parâmetros: pH, turbidez, ácidos voláteis, 

A B C
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alcalinidade total, alcalinidade parcial, alcalinidade intermediária, demanda química de oxigênio 

(DQO), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos sedimentáveis (Ssed), com o intuito de monitorar 

a eficiência dos RAFAs e assim verificar se o produto causaria algum distúrbio nos mesmos. 

Ainda foram realizadas determinações de ferro solúvel para verificação do comportamento das 

dosagens do produto. Foram coletadas seis amostras instantâneas no mesmo reator por um 

período de dois dias (27 e 28/09/2016) com intervalos de quatro horas entre cada coleta. As 

amostras foram encaminhadas para o Laboratório Central da SANASA. Para coleta das amostras 

e determinações dos parâmetros físico-químicos foram realizados procedimentos e instruções 

analíticas conforme APHA, AWW e WEF (2012). 

Além das coletas de amostras do efluente, foram monitorados os valores da vazão do biogás 

encaminhado para o sistema de queima ao longo do período de aplicação do produto. Estes 

valores foram comparados aos períodos sem a aplicação do produto, com o intuito de verificar 

possíveis alterações na vazão do biogás produzido nos RAFAs. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Na tabela 2 são apresentados os resultados de parâmetros de caracterização do esgoto bruto e 

efluente tratado da ETE Anhumas, em uma 1ª fase do teste no período de maio a junho de 2010, 

e num período maior, de janeiro 2016 a abril de 2017, onde está compreendido a 2ª fase do teste 

de setembro a outubro de 2016. O esgoto sanitário apresentou características predominantemente 

domésticas durante os testes, e a eficiência de remoção de carga orgânica em termos de DBO e a 

qualidade do efluente tratado, atenderam aos padrões de emissão e qualidade da legislação 

ambiental estadual e federal, para lançamento em rio de classe 04 (ribeirão Anhumas). 

 

Tabela 2 - Características físico-químicas do Esgoto Bruto e Efluente Tratado da ETE 

Anhumas. 

 

 

Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média Máximo

‐ ‐ ‐ 147 365 725 - - - 183 321 416

6,9 7,2 7,5 7,0 7,2 7,4 7,1 7,3 7,4 6,7 7,2 7,5

‐ ‐ ‐ 16 35 72 - - - 12 26 49

145 208 274 22 35 47 127 177 230 13 25 35

345 421 570 85 103 130 256 352 436 57 87 116

158 226 340 36 52 86 116 228 376 12 40 66

3,0 9,0 30,0 <1,0 < 1,0 < 1,0 2,0 3,9 8,0 <1,0 <1,0 <1,0

‐ ‐ ‐ 5,1 6,3 7,2 - - - 3,8 6,0 7,7

39 52 75 ‐ ‐ ‐ 16 28 39 - - -

- - - - - - 0,10 0,23 0,40 0,04 0,20 0,47

SST (mg/L)

DQO (mg/L - O2)

Janeiro 2016 a Abril 2017
Esgoto Bruto Efluente Tratado

Maio a Junho de 2010

Esgoto Bruto Efluente TratadoParâmetro 

DBO (mg/L - DBO)

Turbidez (NTU)

pH

Cor aparente (mg Pt-Co/L)

Sulfeto (mg/L - S-2)

Sulfato (mg/L - SO4
-2)

O.D. (mg/L - OD)

SSed (mL/L)
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Na tabela 3 são apresentados os valores da variação de vazão do esgoto bruto ao longo de um 

dia típico de operação, e da concentração de sulfeto dissolvido no líquido, sem a aplicação do 

produto, obtidos nas amostragens instantâneas a cada 2 horas. Em função destes valores 

obtiveram-se as dosagens variadas do produto para cada horário, considerando-se ainda o tempo 

de detenção hidráulica dos esgotos nos reatores e a carga orgânica. Já na tabela 4 são 

apresentados os resultados obtidos nas campanhas de amostragens instantâneas a cada duas 

horas, do efluente tratado do reator 4 do módulo 4 para os parâmetros pH e sulfeto dissolvido no 

efluente líquido.  

 

Tabela 3 - Resultados de Vazão do Esgoto Bruto, Sulfeto dissolvido e Dosagem do Produto 

ao longo de um dia de operação.  

 

 

Tabela 4 - Resultados de pH e sulfeto dissolvido no líquido do efluente tratado do Reator 4 

Módulo 4 dos RAFAS. 

 

 

Analisando-se a tabela 4 é possível perceber que quando o esgoto bruto possui características 

típicas de esgoto doméstico e em condições atmosféricas sem chuva, os RAFAs produzem sulfeto 

dissolvido em concentrações elevadas variando de 3,3 a 13,4 mg/L com média de 9,7 mg/L 

(10/09/2016). Já para dias chuvosos, devido a uma maior diluição do esgoto bruto há menor 

Horário 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

Vazão Esg. Bruto (L/s) 550 384 350 313 290 275 303 398 742 828 825 818 840 865 831 796 727 672 657 681 763 799 717 561

Sulfeto  (mg/L) 11,8 11,6 13,4 13,1 7,3 3,3 5,2 8,7 10,5 7,9 12,1 11,6

Dosagem produto (mg/L) 50 50 50 35 35 25 25 30 30 35 35 40 40 35 35 45 45 45 45 45 45 45 45 50

Dosagem produto (L/h) 79 55 50 32 29 20 22 34 64 83 83 94 97 87 84 103 94 87 85 88 99 104 93 81

Dosagem produto (L/h)* 63 44 40 36 33 32 35 46 85 95 95 94 97 100 96 92 84 77 76 78 88 92 83 65
* Dosagem fixa de 40 mg/L do produto

Data 26/8/2016 27/8/2016 1/9/2016 10/9/2016 23/9/2016 28/9/2016 30/9/2016

Hora pH
Sulfeto 
(mg/L)

Sulfeto 
(mg/L)

Sulfeto 
(mg/L)

Sulfeto com 
o produto* 

(mg/L)

Eficiência 
(%)

Sulfeto com 
o produto* 

(mg/L)

Eficiência 
(%)

Sulfeto com 
o produto** 

(mg/L)

Eficiência 
(%)

07:00 7,2 9,1 10,1 13,1 4,7 64,1 6,0 54,2 4,2 67,9

09:00 7,2 6,6 7,2 7,3 4,8 34,2 6,2 15,1 4,8 34,2

11:00 7,2 6,7 6,4 3,3 3,7 - 3,8 - 1,2 63,6

13:00 7,1 9,9 5,8 5,2 4,5 13,5 5,5 - 3,9 25,0

15:00 7,1 9,2 5,9 8,7 6,3 27,6 6,9 20,7 6,8 21,8

17:00 7,2 9,6 5,7 10,5 7,1 32,4 6,3 40,0 7,8 25,7

19:00 7,2 11 5,7 7,9 8,2 - 8,8 - 8,1 -

21:00 7,2 8,9 7,4 12,1 7,4 38,8 6,3 47,9 7,7 36,4

23:00 6,6 9,3 6,6 11,6 7,1 38,8 6,6 43,1 5,4 53,4

01:00 6,7 9,2 7,0 11,8 8,0 32,2 6,6 44,1 7,5 36,4

03:00 6,7 10,7 7,6 11,6 7,7 33,6 6,3 45,7 7,3 37,1

05:00 6,6 10,4 7,0 13,4 7,5 44,0 5,8 56,7 7,0 47,8

Médias 9,2 6,9 9,7 6,4 35,9 6,3 40,8 6,0 40,9

Observações: No dia 31/08 e 01/09 o tempo estava chuvoso. *Dosagem de 40mg/L do produto. **Dosagem variada do produto.
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produção de sulfeto, como pode ser percebido pelos resultados obtidos nos dias 31/08 e 

01/09/2016 com as concentrações variando de 5,7 a 10,1 mg/L e média de 6,9 mg/l. Após a 

aplicação do produto, foram obtidos com dosagem de 40 mg/L para os dias 22 e 23/09/2016 

eficiências de remoção de sulfeto variando de 13,5 a 64,1 % e média de 35,9 % e para os dias 27 

e 28/09/2016 eficiência variando de 15,1 a 56,7 % e média de 40,83 %, já para os dias 29 e 

30/09/2016, onde foram utilizadas dosagens variadas do produto de 25 a 50 mg/L, foram obtidas 

eficiências de abatimento na ordem de 21,8 a 67,9 % e média de 40,84 %. As eficiências de 

abatimento nas concentrações de Sulfeto foram calculadas sobre a curva de sulfeto obtida no dia 

09 e 10/09/2016 sem a aplicação do produto.  

Na figura 4, são apresentadas as curvas do sulfeto extraídas da tabela 4. Analisando-se este 

gráfico percebem-se eficiências de abatimento similares entre as dosagens do produto aplicadas. 

A produção de sulfeto nos RAFAs altera-se constantemente, sendo extremamente dificultoso 

obter uma dosagem precisa de acordo com as produções de sulfeto dos RAFAs. No entanto a 

aplicação com dosagem variada do produto apresenta resultados ligeiramente melhores que a 

aplicação com dosagem fixa de 40 mg/L, e apresenta maior coerência operacional ao se tentar 

dosar o produto proporcionalmente as diferentes concentrações de sulfeto existentes nos RAFAs 

ao longo de um dia de operação.  

 

Figura 9 - Análises de sulfeto dissolvido no líquido do efluente tratado do Reator 4 Módulo 

4 dos RAFAS com e sem o produto. 
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Observou-se também no período de aplicação do produto, a tendência a uma diminuição da vazão 

do biogás produzido nos RAFAs, como é apresentado no gráfico da figura 5.  

Isto pode ter ocorrido devido à ligeira inibição da atividade das bactérias metanogênicas pelos 

íons de ferro, como pode ser verificado na Erro! Fonte de referência não encontrada. 5, onde 

são apresentados os resultados de alguns parâmetros obtidos no efluente tratado dos RAFAs 

antes e após a aplicação do produto. Analisando-se esta tabela percebe-se que houve aumento 

da concentração dos ácidos voláteis após a aplicação do produto onde foram encontrados valores 

de 49 mg/L e 63 mg/L (com a aplicação do produto), ante os valores de 35 mg/L (sem aplicação 

do produto). 

 

Tabela 5 - Resultados parâmetros do efluente tratado Reator 4 Módulo 4 dos RAFAS. 

 

 

 

Em relação ao desempenho operacional dos RAFAs, em termos de remoção da DQO (tabelas 5 e 

6) e da ETE em termos de DBO (tabela 2), não foi percebido grandes alterações nos parâmetros 

de monitoramento após a introdução do produto. Como não há recuperação energética do Biogás 

produzido na ETE Anhumas, a diminuição da produção de biogás implica em menor liberação de 

gases odorantes para a atmosfera, menor produção de gases corrosivos e menores pressões 

operacionais de trabalho dos reatores.  

Uma das maiores preocupações operacionais foi de que o produto pudesse flocular com a matéria 

orgânica e sólidos presentes no esgoto no interior dos RAFAs aumentando a produção de lodo, 

podendo vir a se perder no efluente tratado dos RAFAs (arraste de lodo), no entanto ao se 

observar a tabela 5 percebe-se que os Sólidos Sedimentáveis (SSed) em todas as amostras 

permaneceu abaixo de 1,0 mL/L, um dos principais indicadores da perda de sólidos.  

31/08/2016 09/09/2016 23/09/2016 28/09/2016

pH 7,0 8,1 7,1 7,3

Turbidez (NTU) 82 106 61 68

Ác. Voláteis (mg/L - CaCO3) 35 35 49 63

Alcalinidade Total (mg/L-CaCO3) 216 316 246 238

Alc. Parcial (mg/L - CaCO3) 174 257 189 195

Alc. Intermediária (mg/L - CaCO3 42 59 57 43

DQO (mg/L - O2) 160 180 175 146

SST (mg/L) 68 70 110 56

Ssed (mL/L) < 1,0 < 1,0 <1,0 <1,0

Observações: no dia 31/08 e 01/09 o tempo estava chuvoso

Sem o produto Com o produto
Parâmetro
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Figura 10 - Vazão de biogás da ETE Anhumas. 

 

 

Tabela 6 - Resultados parâmetros efluente tratado dos RAFAs no período de 05.05.2010 a 

30.06.2010. 

 

 
Nas seis amostras coletadas para determinação de ferro solúvel obteve-se valores variando de 

0,39 a 0,67 mg/L indicando que não há uma reação total do produto com os sulfetos, já que há 

concentrações de sulfeto disponíveis para reagir com todo o produto aplicado. 

No período de 12 de maio a 15 de junho de 2010 onde foram aplicados dosagens do produto 

variando de 75 a 120 mg/L, não houve alterações significativas nos parâmetros de controle que 

pudessem indicar inibição do processo anaeróbio, contudo foi percebida perda significativa de 
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Período de dosagem 
do produto 

Parâmetro 5/5 17/6 24/6 30/6 13/5 20/5 27/5 2/6 10/6

pH 7,1 7,1 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,1 6,8

Turbidez (NTU) 104 67 53 169 21 41 58 35 103

Ác. Voláteis (mg/L) 19 36 33 28 18 17 23 23 28

Alc. Total (mg/L) 205 201 227 164 190 186 196 186 166

Alc.Par (mg/L) 162 160 168 124 146 144 149 154 140

Alc. Int. (mg/L) 43 41 59 40 44 42 47 32 26

DQO (mg/L) 130 185 155 150 160 140 190 140 210

SST (mg/L) 48 134 68 64 68 22 54 62 158

Ssed (ml/L) <1,0 3,0 1,0 <1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 5,0

Com o produtoSem o produto



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    173 

 

sólidos no efluente em termos de SSed como é possível se verificar na tabela 6 com valores na 

faixa de 1 a 5 mL/L das amostragens compostas de 24 horas do efluente tratado dos reatores 

nestas datas. Além disso, nas amostragens diárias instantâneas realizadas a cada duas horas no 

efluente tratado dos RAFAs foram observados em vários dias durante o teste, valores de SSed 

variando de 3 a 20 mL/L, no período de maiores vazões do esgoto bruto em torno das 13:00 às 

17:00 horas.   

Por outro lado, na 2ª fase dos testes, com aplicação do produto a base de sais de ferro na faixa de 

dosagem de 25 a 50 mg/L, a precipitação química de sulfetos se mostrou bastante satisfatória e 

sem interferências na eficiência de remoção de DBO, SST e SSed da ETE. No caso da ETE 

Anhumas os resultados obtidos com o pré-abatimento do sulfeto irão possibilitar uma redução do 

consumo de peróxido de hidrogênio (H2O2), que deverá continuar a ser aplicado de forma 

corretiva na saída dos reatores anaeróbios, porém em dosagens menores, com a função de 

complementar a remoção de sulfetos remanescentes dissolvidos no efluente tratado dos reatores 

UASB, através de outro mecanismo de ação, a oxidação química, transformando o sulfeto em 

partícula coloidal inerte de enxofre elementar (S0).  

Para Estações de Tratamento de Esgotos com a concepção de Reatores UASB seguido por 

tratamento físico químico e etapa de clarificação do efluente, com a localização mais afastada de 

núcleos residenciais, talvez seja possível dosar apenas o produto a base de sais de ferro sem a 

necessidade de aplicação de peróxido de hidrogênio para complementação do abatimento do 

sulfeto desprendido nas unidades subsequentes, neste caso, deve-se ainda atentar, para a 

possível exposição de funcionários da Estação aos gases desprendidos e corrosão de tubulações 

e estruturas nas unidades subsequentes aos RAFAs. 

 

CONCLUSÃO 

Com a aplicação de produto a base de sais de ferro no esgoto bruto, para precipitação química de 

sulfetos, houve um melhor controle de maus odores através de ação preventiva a montante da 

etapa do processo biológico dos reatores UASB (RAFAs) da ETE Anhumas.  

A aplicação do produto com variação da dosagem na faixa de 25 a 50 mg/L, com ajustes horários 

em função da vazão e geração de sulfetos no interior dos RAFAs, apresentou eficiência 

ligeiramente melhor no que tange a remoção de H2S que a aplicação com dosagem fixa de 40 

mg/L, resultando em abatimento de sulfeto de 21,8 a 67,9% (média de 40,84%) e 15,1 a 56,7% 

(média de 40,83%), respectivamente.  

Nas dosagens aplicadas, a eficiência da ETE Anhumas em termos de remoção de carga orgânica 

e de sólidos em suspensão/sedimentáveis permaneceu inalterada, apesar de observado aumento 

de concentração de ácidos voláteis nos RAFAs e tendência a uma queda inicial da produção de 

biogás. 
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RECOMENDAÇÃO  

Propõem-se a realização de testes complementares com o produto a base de sais de ferro por 

períodos maiores, para avaliar em longo prazo, principalmente os seguintes itens: i) aclimatação 

da biomassa aos sais de ferro no que tange a produção do biogás; ii) interferência na atividade 

metabólica das bactérias anaeróbias, principalmente do grupo das bactérias metanogênicas 

específicas e, iii) avaliar a interferência na produção de lodo dos RAFAs.  
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RESUMO  

A recarga artificial de aquíferos (RAQ) com águas residuais tratadas (ART) é uma prática muito 

comum a nível internacional, mas pouco considerada em Portugal e no Brasil. Contudo, as cargas 

residuais das ART (p.e. metais pesados), quando depositados no solo ou água, podem causar 

impactos ambientais significativos nos seus usos, além de provocar sérios problemas de saúde 

em várias espécies animais devido à sua bioacumulação nas cadeias tróficas. O presente estudo 

pretende mostrar que os solos residuais graníticos da Quinta de Gonçalo Martins (Guarda), na 

região da Beira Interior de Portugal, apresentam características físico-químicas e mineralógicas 

favoráveis à infiltração de ART para a RAQ. Os resultados dos ensaios de sorção em batelada 

indicam que o solo apresenta capacidade reativa para remover, a eficiências elevadas, por 

mecanismos de adsorção e permuta iônica, a carga residual de Cu, Ni, Pb e Zn comum em ART. 

Após realização dos ensaios em batelada, as propriedades do solo mantiveram-se praticamente 

inalteradas. 

Palavras-chave: Metais pesados, sorção, solos residuais. 
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INTRODUÇÃO 

Em vários países e regiões do Mundo, que têm evidenciado grandes dificuldades em satisfazer as 

suas necessidades de água (em especial zonas áridas e semi-áridas), as soluções tomadas para 

reduzir a escassez de água têm incluída a recarga artificial de aquíferos (RAQ) com águas 

residuais tratadas (ART) (Díaz et al., 2000; Nojd et al., 2009; Lluria, 2009). A RAQ pode constituir 

uma alternativa para o restabelecimento de volumes de água subterrânea e deve ser considerada 

nas estratégias de reutilização da água e da gestão integrada de recursos hídricos. Contudo, as 

cargas residuais das ART (p.e. metais pesados) podem ser uma desvantagem para a qualidade 

da água subterrânea, caso o solo não apresente condições favoráveis para a sua infiltração. O 

solo, pode atuar como um filtro reativo com capacidade para remover a carga residual das ART. 

As argilas, como a caulinite, ilite, montmorilonite, entre outras, têm propriedades reativas que lhes 

permitem remover catiões metálicos (p.e. Cr3+, Cr6+, Cu2+, Ni2+, Pb2+ e Zn2+), bem como catiões 

inorgânicos (p.e. NH4
+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ e Al3+), essencialmente por mecanismos de sorção 

(p.e. adsorção, troca iônica e complexação e precipitação), tal como foi comprovado nos estudos 

de Fike (2001), Meurer et al. (2006), Ramísio (2007), Costa (2011), Chaari et al. (2011), Talaat et 

al. (2011), Lukman et al. (2013) e Silva (2015). No entanto, é difícil avaliar a eficiência e o modo 

de remoção de metais pesados “in situ”, sendo mais prático usar experiências laboratoriais (p.e. 

ensaios em batelada). Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de remoção 

de cinco metais pesados, nomeadamente cromo (Cr), cobre (Cu), níquel (Ni), chumbo (Pb) e  

zinco (Zn), referentes aos iões metálicos Cr3+, Cu2+, Ni2+, Pb2+ e Zn2+, respetivamente, usando a 

componente fina de solos residuais da Quinta de Gonçalo Martins (Guarda, Portugal), utilizando 

ensaios em batelada, e verificar quais os mecanismos de sorção responsáveis pela remoção 

desses poluentes, bem como possíveis alterações no material utilizado. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo localiza-se na região da Beira Interior de Portugal, tendo a amostra de solo 

residual sido coletada na Quinta de Gonçalo Martins (Guarda), um dos locais selecionados para 

infiltração de ART provenientes de efluente de tratamento secundário (Silva, 2011; Silva et al., 

2017). Para este estudo, extraiu-se do solo a componente inferior a 0,075 mm (fino do solo), por 

ser nesta que se encontram as frações mais reativas do solo, nomeadamente silte e argila. Para 

perceber a importância das propriedades do solo na remoção de metais pesados, determinaram-

se algumas propriedades físicas, químicas e mineralógicas. Foram determinados os volumes 

diferencial e cumulativo do fino do solo em função do tamanho das partículas, bem como a 

superfície específica, por difração laser, recorrendo ao Coulter LS200. A densidade das partículas 

sólidas, foi determinada pelo método do picnómetro (NP 83:1965) e a porosidade usando os 

procedimentos descritos em Silva (2015). A composição mineralógica qualitativa do solo, foi 
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determinada através de Difração de Raios-X (DRX) com um difractómetro Rigaku, DMAX III/C, 

EUA. Para a análise morfológica e microestrutural, foi utilizado o Microscópio Eletrónico de 

Varrimento (SEM), Hitachi S-2700, EUA. A composição química (análise em óxidos e elementar), 

foi determinada com o Espetrómetro de Energia Dispersiva (EDS) que se encontra acoplado ao 

SEM. A capacidade de troca catiónica foi determinada, pelo método do acetato de amónio 

tamponizado a pH de 7, descrito em Houba et al. (1995). A matéria orgânica pelo método de 

Walkley-Black, descrito por Nelson e Sommers (1996) e o pH do solo, determinado em H2O e KCl 

pelo método potenciométrico, em suspensão (solo: água, 1:2,5), descrito por Van Reeuwijk 

(2002). 

Nos ensaios de sorção em batelada, foram utilizadas soluções concentradas de 1,0 g/L de 

cromato de potássio (K2CrO4), sulfato de cobre (CuSO4), cloreto de níquel (NiCl2), nitrato de 

chumbo (Pb(NO3)2) e cloreto de zinco (ZnCl2), para estudar a remoção dos iões metálicos Cr3+, 

Cu2+, Ni2+, Pb2+ e Zn2+, respetivamente. Para o estudo da cinética de reação foram utilizadas 

soluções aquosas de K2CrO, CuSO4, NiCl2, Pb(NO3)2 e ZnCl2 com as seguintes concentrações 

teóricas (C): 0; 1; 2,5; 5; 7,5 e 10 mg/L. Em 6 recipientes de vidro de 500 mL colocaram-se 

amostras de 0,5 g de fino do solo. A cada recipiente foram adicionados 200 mL de solução aquosa 

de iões com as concentrações de solutos referidas. Os recipientes foram agitados durante 24 

horas, tendo sido retirados 5 mL de amostra líquida aos tempos 0; 0,25; 0,75; 2; 5; 11 e 24 horas 

e registados os valores de pH e temperatura. O equipamento experimental utilizado consistiu num 

agitador mecânico Flask Shaker SF1 da Stuart Scientific (Inglaterra), o qual foi calibrado de modo 

a promover uma rotação constante e igual a 120 oscilações por minuto, tal como utilizado por 

Ruan e Gilkes (1996). Para medição do pH e temperatura foi utilizada uma sonda SenTix 41 

ligada a um medidor Multi 340i da WTW, Alemanha. A determinação de metais foi efetuada 

através de um espetrofotômetro de absorção atômica GBC-906 (Austrália), de acordo com a 

norma ISO 15586:2003. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O solo utilizado na pesquisa (Figura 1a) tem cerca de 4,94% de argila (dimensão de partícula 

inferior a 2 μm) (Figura 1b), percentagem esta importante para evitar a colmatação do solo e 

assegurar o tratamento da água residual (Kallali et al., 2007). A amostra apresenta uma densidade 

de 2,65, porosidade de 48,00% e superfície específica de 0,29 m2/g. 
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Figura 1 – Solo utilizado na pesquisa (a) com o diagrama cumulativo da fração volumétrica 

correspondente ao fino do solo (b) 

 

 

Contém essencialmente sílica (60,44%) e alumina (31,76%), com teores mais baixos de ferro 

(3,99%) e potássio (3,81%). A capacidade de troca catiônica (a pH = 7) é média (11,68 cmolc/kg) 

(LQARS, 2006), favorecendo mais a permuta do catião Ca2+, em relação ao Mg2+, K+ e Na+. O teor 

em matéria orgânica é muito baixo (0,45%), sendo o solo muito ácido (pH = 4,44).  

O difractograma da Figura 2a mostra que, a composição mineralógica consiste essencialmente 

em quartzo, moscovite, ilite, caulinite e também esmectite, constituindo a caulinite cerca de 60% 

do mineral argiloso presente no solo. A Figura 2b mostra a morfologia das partículas de fino do 

solo. 

 

Figura 2 – a) Difractograma de raios-X do fino do solo; b) Imagem SEM do fino do solo, 

ampliação de 18000x. 

        

 

O complexo argilo-coloidal deste solo apresenta propriedades reativas que lhe permitem remover 

poluentes por mecanismos de sorção, bem como uma superfície específica adequada para o 

desenvolvimento do biofilme com capacidade para remover poluentes e patogênicos através de 

mecanismos de biodegradação (Silva, 2015).  
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Após os ensaios de sorção em batelada com os cinco metais pesados, verificou-se, na 

generalidade, uma ligeira diminuição de Al2O3 e um aumento de SiO2, K2O e Fe2O3, tendo ainda 

sido detectada a presença de Na2O. As fases cristalinas detectadas inicialmente permaneceram 

aparentemente inalteradas, apenas se verificando pequenas variações na intensidade. 

Nas Tabelas 1 a 5 apresentam-se os resultados dos ensaios realizados para o estudo da cinética 

de reação com Cr, Cu, Ni, Pb e Zn. Os resultados permitem observar que as concentrações de 

equilíbrio (Ce) foram atingidas entre as 2 h e 5 h de contato, para o Cr (Tabela 1) e Pb (Tabela 4), 

entre as 2 h e 11 h para o Ni (Tabela 3), entre as 5 h e 11 h para o Cu (Tabela 2) e às 2 h para o 

Zn (Tabela 5), tendo sido obervadas eficiências de remoção (ER) de Cr de 10,1%, de Cu de 

68,3%, de Ni de 79,2%, de Pb de 83,2% e de Zn de 79,5% para as Ce de 8,68 mg Cr/L, 0,71 mg 

Cu/L, 0,20 mg Ni/L, 0,19 mg Pb/L e 0,23 mg Zn/L.  

 

Tabela 1 – Resultados dos ensaios para o estudo da cinética de reação com Cr. 

 Concentração 

Teórica (C) (mg/L) 

Concentração após contato com o fino do solo (mg/L) 

Metal 0 h 0,25 h 0,75 h 2 h 5 h 11 h 24 h 

Cr 

1,0 0,94 0,89 0,88 0,85 1) 0,88 0,86 0,85 

2,5 2,33 2,27 2,30 2,25 2,22 1) 2,24 2,20 

5,0 5,62 5,18 5,22 5,08 1) 5,16 5,23 5,21 

7,5 6,88 6,73 6,30 6,35 6,31 1) 6,36 6,35 

10,0 9,66 8,98 8,74 8,72 8,68 1) 8,70 8,73 

       1) Em negrito apresentam-se as concentrações no equilíbrio. 

 

Tabela 2 – Resultados dos ensaios para o estudo da cinética de reação com Cu. 

 Concentração 

Teórica (C) (mg/L) 

Concentração após contato com o fino do solo (mg/L) 

Metal 0 h 0,25 h 0,75 h 2 h 5 h 11 h 24 h 

Cu 

1,0 0,92 0,63 0,51 0,48 0,45 0,44 1) 0,46 

2,5 2,24 1,14 0,75 0,71 0,78 0,71 1) 0,70 

5,0 5,35 4,21 4,27 4,33 4,31 1) 4,36 4,38 

7,5 7,27 6,05 5,91 5,88 5,84 1) 5,88 5,90 

10,0 10,13 8,52 8,18 8,07 8,12 8,05 1) 8,13 

       1) Em negrito apresentam-se as concentrações no equilíbrio. 
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Tabela 3 – Resultados dos ensaios para o estudo da cinética de reação com Ni. 

 Concentração 

Teórica (C) (mg/L) 

Concentração após contato com o fino do solo (mg/L) 

Metal 0 h 0,25 h 0,75 h 2 h 5 h 11 h 24 h 

Ni 

1,0 0,96 0,26 0,18 0,20 1) 0,17 0,21 0,22 

2,5 2,88 1,28 1,24 1,21 1,20 1,18 1) 1,19 

5,0 4,96 3,41 3,22 3,18 1) 3,21 3,23 3,20 

7,5 7,46 5,28 5,21 5,13 1) 5,11 5,14 5,10 

10,0 10,11 7,88 7,61 7,58 7,55 1) 7,52 7,54 

       1) Em negrito apresentam-se as concentrações no equilíbrio. 

 

Tabela 4 – Resultados dos ensaios para o estudo da cinética de reação com Pb. 

 Concentração 

Teórica (C) (mg/L) 

Concentração após contato com o fino do solo (mg/L) 

Metal 0 h 0,25 h 0,75 h 2 h 5 h 11 h 24 h 

Pb 

1,0 1,13 0,35 0,16 0,19 1) 0,13 0,14 0,18 

2,5 3,11 2,04 1,21 1,18 1,15 1) 1,16 1,14 

5,0 4,86 3,17 2,95 2,88 1) 2,91 2,94 2,96 

7,5 7,12 5,48 5,23 5,12 1) 5,21 5,23 5,30 

10,0 10,53 7,13 6,87 6,41 6,38 1) 6,33 6,38 

       1) Em negrito apresentam-se as concentrações no equilíbrio. 

 

Tabela 5 – Resultados dos ensaios para o estudo da cinética de reação com Zn. 

 Concentração 

Teórica (C) (mg/L) 

Concentração após contato com o fino do solo (mg/L) 

Metal 0 h 0,25 h 0,75 h 2 h 5 h 11 h 24 h 

Zn 

1,0 1,12 0,37 0,27 0,23 1) 0,22 0,25 0,21 

2,5 2,55 1,52 1,24 1,21 1) 1,22 1,24 1,22 

5,0 5,18 3,12 3,03 3,08 1) 3,06 3,10 3,07 

7,5 7,44 5,21 5,08 5,03 1) 5,05 5,03 5,09 

10,0 10,33 7,16 7,07 6,93 1) 6,91 6,97 7,00 

       1) Em negrito apresentam-se as concentrações no equilíbrio. 
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Nas Figuras 3a a 3e, apresentam-se, para as diferentes concentrações teóricas (C), a variação do 

pH e da temperatura ao longo das 24 horas dos ensaios com Cr, Cu, Ni, Pb e Zn. As taxas de 

sorção foram calculadas pela expressão (1): 

 

 = (  − ) × /ms       (1) 

 

onde, qs é taxa de sorção (mg/g), Ci é a concentração inicial de soluto em solução (mg/L), Cf é a 

concentração final ou de equilíbrio de soluto em solução (mg/L), V é o volume da solução (L) e ms 

é a massa de sorvente (g). 

 

Da análise das Figuras 3a a 3e, em todos os ensaios em batelada realizados por Silva (2015), na 

generalidade, observou-se uma diminuição do pH logo após 15 minutos de contato, continuando a 

decrescer ao longo do tempo até às 24 horas de duração dos ensaios.  

Nos ensaios realizados com Cr (em que a sua remoção foi mais baixa) o pH variou entre 6,95 

(início) e 5,60 (final), verificando-se quase sempre acima de 6. Esta descida de pH, terá estado 

associada à dissociação de iões H+ do complexo argilo-coloidal do solo para o meio aquoso 

devido à hidrólise de estruturas tetraédricas e octaédricas (Koppelman et al., 1980; Costa, 2011), 

bem como a uma eventual hidratação de óxidos de alumínio e ferro, que poderá ter reduzido a 

concentração de OH- em solução. A remoção do ião Cr3+ foi baixa, porque o pH ideal para a sua 

adsorção eletrostática e permuta iônica situa-se entre 2 e 4 (Wu et al., 2008). De outra forma, a 

remoção por complexação e precipitação na forma de hidróxidos só ocorre significativamente para 

valores de pH superiores a 6 (LeClaire, 1985; Csobán et al., 1998; Fike, 2001; Chaari et al., 2011), 

o que no geral aconteceu com este ião.  

Nos ensaios com Cu, Ni, Pb e Zn, além da referida dissociação, terá também ocorrido permuta 

iônica entre os iões H+ e iões Cu2+, Ni2+, Pb2+ e Zn2+ (daí os valores de pH serem mais baixos nos 

ensaios com estes quatro iões, com valores próximos de 5), embora pareça também ter existido 

troca iónica com os iões Al3+ e Fe3+ que estavam presentes no complexo argilo-coloidal, e 

diminuição de OH- devido à hidratação de óxidos de ferro e alumínio. LeClaire (1995) indica que a 

troca iónica de H+, Al3+ e Fe3+ por Cu2+ e Zn2+ é favorecida para valores de pH inferiores a 5,5. A 

remoção de Cu, Ni, Pb e Zn não terá ocorrido por complexação e precipitação na forma de 

hidróxidos, pois só tem significado para valores acima de 6 (LeClaire, 1985; Csobán et al., 1998; 

Fike, 2001; Chaari et al., 2011). 
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Figura 3 – Variação do pH e temperatura em função do tempo no ensaio da cinética de 

reação para Cr (a), Cu (b), Ni (c), Pb (d) e Zn (e). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

As Figuras 4a a 4e apresentam a variação, em função do tempo, da quantidade de metais 

sorvidos por unidade de massa de sorvente (qs), que traduz, para cada instante, a massa de 

metais retida em 0,5 g de fino do solo. A cinética de sorção para os cinco metais pesados foi 

explicada pelo modelo cinético de pseudo-primeira ordem (Lagergren, 1898). 

As taxas de sorção (qs) foram de 0,392 mg Cr/g, 0,833 mg Cu/g, 1,024 mg Ni/g, 1,660 mg Pb/g e 

1,360 mg Zn/g para as concentrações iniciais (Ci) mais elevadas (9,66 mg Cr/L, 10,13 mg Cu/L, 

10,11 mg Ni/L, 10,53 mg Pb/L e 10,33 mg Zn/L). Para todos os metais, as taxas de sorção foram 

(a) (b)

(c) (d)

(e) 
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superiores para as concentrações teóricas mais elevadas (10 mg/L). A sequência para a cinética 

de sorção de metais traduz-se em Cr < Cu < Ni < Zn < Pb. 

 

Figura 4 – Variação de qs em função do tempo e curvas simuladas com o modelo cinético 

de pseudo-primeira ordem para Cr (a), Cu (b), Ni (c), Pb (d) e Zn (e). 
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CONCLUSÃO 

O solo residual granítico da Quinta de Gonçalo Martins (Guarda), na região da Beira Interior de 

Portugal, tem propriedades reativas que lhe conferem uma boa capacidade de remoção de metais 

pesados por mecanismos de sorção, o que lhe permite atuar como uma barreira à contaminação 

de águas subterrâneas durante a recarga artificial de aquíferos com águas residuais tratadas. A 

remoção de Cu, Ni, Pb e Zn foi elevada, verificando-se taxas de sorção (qs) de 0,833 mg Cu/g, 

1,024 mg Ni/g, 1,660 mg Pb/g e 1,360 mg Zn/g para a concentração teórica (C) mais elevada (10 

mg/L), e ocorreu essencialmente por mecanismos de adsorção e permuta iônica, de acordo com a 

cinética de reação de pseudo-primeira ordem. A utilização deste solo como meio de enchimento 

de infraestruturas de infiltração, pode ainda tornar-se economicamente competitivo quando 

comparado com os materiais reativos utilizados atualmente.  
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RESUMO 

A comunidade de Caípe em São Francisco do Conde - BA não possui sistema coletivo de 

esgotamento sanitário e as residências utilizam, em sua grande maioria, soluções individuais para 

o tratamento do efluente doméstico. O objetivo desse artigo é de verificar de forma amostral a 

condição construtiva e operacional de um tanque séptico existente na comunidade de Caípe 

(município de São Francisco do Conde/Ba). A inspeção do tanque séptico possibilitou a 

identificação das divergências construtivas existentes entre a NBR 7229/1993 e a realidade 

construtiva avaliada. O modelo avaliado não atende às especificações construtivas e operacionais 

do tanque séptico defendidas pela NBR 7229/1993, como: dimensões, dispositivos de entrada e 

saída, aberturas de inspeção, procedimento e acesso à limpeza dos tanques, e disposição de lodo 

e escuma. Apesar da ABNT (1993) orientar o auxílio por parte do Município, Estado ou União na 

construção, operação e manutenção dos tanques sépticos, o mesmo normalmente é desenvolvido 

de forma individual, sem seguir normas técnicas e apoio técnico de quaisquer órgão. 

Palavras-chave: Caípe; Inspeção; Tanques Sépticos. 
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INTRODUÇÃO 

O saneamento básico acompanha a evolução das civilizações e apresenta grande importância no 

combate a doenças de veiculação sanitária e na promoção da qualidade de vida das comunidades 

urbanas e rurais. 

Durante a história da humanidade ações de ordem sanitária foram empregadas, em especial, no 

combate às epidemias e para obtenção de água. As civilizações greco-romanas, por exemplo, 

construíram sistemas de esgotamento, banhos públicos e também sistemas de aquedutos para 

captação de água em mananciais distantes. Nas Eras seguintes a falta de saneamento, devido a 

não propagação dos conhecimentos, foi responsável pela proliferação de grandes epidemias e 

crescente índice de mortalidade.  

Com o passar dos anos foram iniciadas as primeiras soluções para os problemas oriundos da falta 

de saneamento básico, contudo, tais soluções não encontram-se disponíveis a toda população, a 

falta de acesso aos serviços de saneamento básico, considerados essenciais ao ser humano, é 

uma realidade em escala global, segundo a Organização das Nações Unidas – ONU (2017) onde 

cerca de 2,5 bilhões de pessoas ainda sofrem com a indisponibilidade desses serviços. 

No Brasil, os serviços de saneamento básico seguem o modelo empregado pelo PLANASA,não 

atendendo de forma uniforme à população, onde são priorizados os grandes centros urbanos e 

metrópoles, em detrimento das comunidades rurais e aglomerados subnormais que abrigam 

famílias de baixa renda instaladas nas periferias. Esse elevado contingente populacional dificulta a 

disseminação de infraestrutura para atender a resultante demanda de serviços de ordem sanitária. 

No país, o serviço de abastecimento de água tem prioridade na oferta, e os serviços de coleta, 

tratamento e disposição final do esgoto, são direcionados prioritariamente às regiões de 

importância econômica/turística. O sistema coletivo de esgotamento sanitário caracteriza-se por 

ser de elevado custo o que inviabiliza o atendimento das comunidades mais isoladas e de baixa 

renda.  

Desta forma, as comunidades rurais e menores núcleos urbanos podem ter soluções individuais 

de esgoto, entre elas, a solução do tanque séptico que apresenta custos reduzidos de instalação e 

uma eficiência satisfatória para a localidade. Neste sentido, no que tange ao esgotamento 

sanitário, a oferta do sistema coletivo, em comunidades rurais e de baixa renda, é escasso e 

ineficiente, sendo recomendado para tratamento primário o uso de tanques sépticos como solução 

uma vez que apresenta bons resultados na redução da matéria orgânica e sólidos sedimentáveis 

e de fácil construção. 

Como forma de minimizar os impactos sobre o meio ambiente e tornar o sistema de tratamento de 

efluente padronizado, a ABNT/NBR 7229/1993 apresenta as condições específicas para o projeto, 

construção e operação de tanques sépticos, que dentre os sistemas mais usuais no Brasil, possui 

boa eficiência de tratamento e emprega técnicas construtivas simples. 
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A abrangência dos serviços de esgotamento sanitário apresenta um déficit nas áreas periféricas e 

regiões menos desfavorecidas do País, em especial, Norte e Nordeste. O serviço de esgotamento 

sanitário é um dos menos ofertados, com alcance apenas em 72,4% dos municípios brasileiros 

(SNIS, 2016). No estado da Bahia, apesar da execução dos Programas Bahia Azul e Projeto Água 

para Todos – PAT, seu desempenho no cenário de Saneamento Básico, a nível nacional, ainda 

apresenta grande lacuna, onde somente 51,0% dos municípios do estado são contemplados com 

a coleta dos efluentes gerados e destes, apenas, 20% possuem tratamento dos efluentes 

coletados (IBGE, 2011). Este panorama proporciona o uso dos sistemas individuais de 

esgotamento em muitas de suas comunidades, estando, a fossa absorvente, presente em 30% 

dos municípios e o tanque séptico em menos de 10% das comunidades (IBGE, 2013). 

A comunidade de Caípe em São Francisco do Conde- BA não possui sistema coletivo de 

esgotamento sanitário e as residências utilizam, em sua grande maioria, soluções individuais para 

o tratamento do efluente (IBGE, 2015). 

O objetivo desse artigo é de verificar de forma amostral a condição construtiva e operacional de 

um tanque séptico existente na comunidade de Caípe (município de São Francisco do Conde/Ba), 

e compará-los com o que preconiza a ABNT por meio da NBR 7229/1993 que apresenta as 

condições específicas para o projeto, construção e operação de tanques sépticos. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida para um trabalho de conclusão de curso de graduação em Engenharia 

Sanitária e Ambiental empregou o método hipotético-dedutivo, definido por Karl Popper, a partir da 

comparação entre o conteúdo existente em referências bibliográficas acerca do tema e o resultado 

da observação realizada na comunidade de Caípe (GIL, 1999). 

A mesma caracteriza-se como pesquisa descritiva no formato de estudo de caso, visto que, 

envolve um problema específico de interesse local, ao trabalhar com o saneamento básico, 

descrevendo as características do sistema local de tratamento de esgoto adotado pela 

comunidade de Caípe (São Francisco do Conde – Ba), bem como, a investigação direta da 

relação entre o sistema supracitado e a comunidade em estudo (GIL, 2009). 

A pesquisa desenvolve-se com base na técnica de investigação qualitativa, visto que, compreende 

o contato direto do pesquisador com o objeto de estudo (GODOY, 1995), ao avaliar as condições 

atuais das fossas instaladas em Caípe (São Francisco do Conde – Ba). Foram realizados os 

seguintes procedimentos técnicos, segundo Gil (2009): 

a) Pesquisa Bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica compreende o levantamento de material elaborado e publicado 

constituído, em especial, de livros e artigos científicos (JACOMEL, 2009). Neste contexto foram 

selecionadas referências teóricas publicadas que elucidam acerca do histórico do Saneamento 
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Básico no Brasil e na Bahia (desde o processo de urbanização à promoção dos serviços de 

saneamento básico nas regiões periféricas) e dos sistemas de esgoto individuais e públicos, bem 

como, as normas técnicas para o desenvolvimento de projeto, construção e operação de unidades 

de tratamento local de esgotos. 

b) Pesquisa Documental 

Conforme Gil (2009), a pesquisa documental assemelha-se a pesquisa bibliográfica,entretanto 

caracteriza-se por materiais que não receberam tratamento analítico ou que podem ser 

reelaborados a partir dos objetivos da pesquisa. Desta forma, foram analisadas informações de 

instituições de pesquisa a fim de avaliar os relatórios e documentos por elas produzidos que 

apresentaram dados relevantes à pesquisa em questão. 

c) Estudo de Campo (dados primários) 

Este tipo de pesquisa desenvolve-se, segundo Gil (2009, p. 53): “[...] por meio da observação 

direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas 

explicações e interpretações do que ocorre no grupo”, obedecendo a uma perspectiva qualitativa. 

Para a coleta de dados primários do estudo de campo foi utilizada como instrumento a técnica de 

interrogação, a saber: formulário, que assemelha-se a um questionário,todavia, com a presença 

do pesquisador para o registro das respostas (GIL, 2009). A aplicação do mesmo objetivou 

verificar a percepção dos moradores acerca das condições de construção e operação das fossas 

desenvolvidas na comunidade de Caípe (São Francisco do Conde – BA). 

A aplicação dos formulários aconteceu na localidade de Caípe no dia 19 de outubro de 2015. A 

referida aplicação foi realizada a partir da técnica de amostragem aleatória simples, onde a 

escolha dos interrogados consiste na retirada de uma parte dos elementos que constituem um 

conjunto a fim de obter informações sobre o todo (GIL, 1999). Foram aplicados 22 questionários 

(com 28 perguntas cada), contudo, priorizou-se a aplicação dos formulários em duas regiões 

específicas: em localidades próximas ao centro do distrito e também nas áreas mais periféricas, 

visto que, nas periferias existem pessoas com menos condições financeiras que reflete 

diretamente nas técnicas construtivas e operacionais aplicadas às fossas desenvolvidas. A 

amostra foi estabelecida com base no Censo Demográfico de 2010, disponível pelo IBGE (2015), 

onde apresenta, para o setor censitário da localidade de Caípe, 70 residências com a destinação 

empregada aos efluentes domésticos por meio de fossa séptica. Assim a amostra tem um 

significado representativo considerando um trabalho de conclusão de curso de graduação.  

Além da aplicação do formulário para avaliação da percepção dos moradores, efetuou-se uma 

inspeção em 02 tanques sépticos instaladas na comunidade com o propósito de verificação do 

aspecto construtivo das mesmas e posterior comparação com o proposto por ABNT (1993). Esse 

artigo tem a intenção de avaliar as condições de projeto e apresentar com detalhes as condições 

construtivas e operacionais encontradas em um dos tanques sépticos avaliados.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A comunidade de Caípe consiste num subdistrito da cidade de São Francisco do Conde – Bahia, a 

aproximadamente 57 km da capital, Salvador, e encontra-se às margens da Avenida Milton Bahia 

Ribeiro (BA – 523). A comunidade em estudo apresenta como principal alternativa de tratamento e 

destinação final o sistema individual de fossa séptica, segundo o Censo 2010 realizado pelo IBGE 

(2015) ao divulgar, para o setor censitário nº 292920610000002, as alternativas listadas na Tabela 

1 para destinação de seus efluentes domésticos: 

Tabela 8 – Destinação do Efluente Doméstico do setor censitário nº 292920610000002 

Destinação do Efluente Doméstico Número de 

Residências 

Fossa Rudimentar 01 

Fossa Séptica 69 

Rede Geral de Esgoto ou Pluvial 04 

Rio, Lago ou Mar 68 

Vala 08 

Outros 02 

Total 152 

Fonte: IBGE, 2015. 

A partir da análise dos questionários de vinte e dois moradores de Caípe concluiu-se que vinte 

deles apresentavam fossas rudimentares, como processo de disposição final. Na Tabela 1 mostra-

se que só existia 01 fossa rudimentar na comunidade. Evidencia-se também que apesar de um 

contingente amostral pequeno (22 moradores), os entrevistados utilizam em sua maioria de fossas 

absorventes (20 moradores) para disposição dos seus efluentes, entretanto o IBGE afirma que, 

para o mesmo setor censitário, 45,39% da população estudada utiliza o sistema de tanque 

séptico, resultado não condizente com a pesquisa realizada, que mostra que a maioria das fossas 

são absorventes. Sendo assim, os residentes demonstram não dissociar o conceito de fossa 

absorvente e tanque séptico, tal entendimento foi possível diante da comparação entre os 

resultados adquiridos pala presente pesquisa.  

Os únicos dois tanques sépticos localizados na comunidade foram pedidos a permissão aos 

moradores para avaliação construtiva dos mesmos. Esse fato foi facilitado devido ao pesquisador 

possuir família dentro da comunidade. 

O tanque séptico estudado é alimentado pelos efluentes oriundos da cozinha, lavanderia e 

banheiros, apresenta 03 anos de uso e atende um domicílio, no 1º andar de um terreno, com 04 

residentes, localizado a beira mar, conforme apresenta a Figura 1.  
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Para avaliação qualitativa das condições atuais de construção e operação do tanque séptico é 

preciso estabelecer uma relação entre a mesma e as especificações técnicas exigidas pela ABNT 

(1993) expressas nas seguintes etapas:  

 Distâncias mínimas do tanque séptico às construções, árvores, poços e corpos d’água;  

 Dimensionamento do tanque séptico a partir das medições reais das fossas em estudo;  

 Medidas internas mínimas para um tanque séptico;  

 Relações de medidas entre os dispositivos de entrada e saída do tanque séptico;  

 Relações de distribuição e medidas das aberturas de inspeção;  

 Manutenção do tanque séptico.  

 

 

Figura 1 - a) Sistema Fossa câmara única; b) Entrada do efluente; c) Saída do efluente; d) 

Acesso para sucção. 

 

 
Fonte: Autores, 2015. 

 

 

Quanto às distâncias mínimas o dispositivo atende as exigências da ABNT (1993) a quaisquer 

outras construções, árvores, poços e corpos d’água, conforme Tabela 2. 
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Tabela 2 – Distâncias mínimas estabelecidas pela ABNT (1993) 

 
Fonte: adaptado do ABNT (1993). 

 

Para o cálculo do dimensionamento do tanque séptico estudado foram consideradas as 

informações retiradas em campo a partir do "check list" de inspeção e das representações gráficas 

dispostas nas Figuras 2 a 6. 

 

Figura 2 - Planta baixa do tanque séptico. 

 

Fonte: Autores, 2015. 
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Figura 3 - Corte A do tanque séptico. 

 
Fonte: Autores, 2015. 

Figura 4 - Corte B do tanque séptico. 

 
Fonte: Autores, 2015. 
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Figura 5 - Corte C do tanque séptico. 

 
Fonte: Autores, 2015. 

Figura 6 - Corte D do tanque séptico. 

 
Fonte: Autores, 2015. 
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Com base nas Figuras 2 a 6 pode-se caracterizar o tanque séptico como um modelo de câmara 

única onde são desenvolvidos os processos de digestão, decantação e armazenamento do lodo e 

da escuma. Por esta razão será realizado o cálculo de Volume Útil (V) a partir da Equação 1. 

         (Equação 1) 

Com a finalidade de análise mais ampla das qualidades operacionais da fossa avaliada 

estabeleceu-se as seguintes condições de estudo:  

 T (tempo de detenção do efluente) de 24 (01 dia) e 12 horas (0,5 dia);  

 K (intervalo entre limpezas do tanque) de 01 e 05 anos; 

 N (População) de 04 pessoas;  

 C (Coeficiente percapita) de 100 L/hab.dia; 

 Lf (Coeficiente de lodo fresco) de 1L/hab.dia. 

Para cálculo do volume útil da fossa estudada foram consideradas as informações coletadas in 

loco a partir da inspeção. O cálculo do volume útil a partir da Equação 1 considerou 04 situações 

possíveis, conforme Tabela 3, tendo-se sempre a temperatura da localidade no mês mais frio 

maior que 20oC. 

Tabela 3 – Valores de V (Volume Útil) para as condições estabelecidas da Fossa 01. 

Condições 

Valor de K - Taxa de 

acumulação total de lodo 

(dias) 

Volume Útil 

litros m3 

1ª T1 = 01 dia e L1 = 01 ano 57 1628 1,628 

2ª T1 = 01 dia e L2 = 05 anos 217 2268 2,268 

3ª T2 = 0,5 dia e L1 = 01 ano 57 1428 1,428 

4ª T2 = 0,5 dia e L2 = 05 anos 217 2068 2,068 

Fonte: Autores, 2015. 

A partir de tais resultados calculou-se o volume útil real do tanque séptico por meio do método 

geométrico (com base nas medidas apresentadas nas Figuras2 a 6), conforme a seguir: 

 

O volume útil de 1,638 m3 disponível no tanque séptico quando comparado os valores expressos 

na Tabela 2 permite concluir que tal sistema somente estará operando com esperada eficácia 

quando submetido às condições 1ª e 3ª que apresenta o intervalo máximo entre limpezas de 01 

ano, quando, na realidade, a fossa está em funcionamento por 03 anos consecutivos sem 

limpeza. O efluente gerado pela referido tanque séptico não passa por tratamento complementar 

ou disposição final, o mesmo é direcionado para o mar, tornando o impacto sobre o meio 

ambiente mais agravante. 

Quanto a profundidade útil a ABNT (1993) apresenta uma faixa aceitável para a profundidade útil 

do tanque de acordo com o valor obtido no cálculo de volume útil, assim sendo, a profundidade 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    197 

 

deve variar entre 1,20 m a 2,20 m. Para avaliação da profundidade útil da fossa estudada 

considerou a definição apresentada pela ABNT (1993, p. 02): “Medida entre o nível mínimo de 

saída do efluente e o nível da base do tanque”, que apresenta o valor de 1,35 m, conforme Figura 

6, enquadrando-se na normatização. 

Quanto ao diâmetro e largura interna mínima, o dimensionamento do tanque séptico compreende 

o atendimento das medidas internas mínimas, onde a relação comprimento/largura deve atender 

2:1 a 4:1,sendo a largura interna deve medir, no mínimo, 0,80 m. 

Tais medidas são evidenciadas na Figura 2, onde o comprimento interno mede1,76 m e a largura 

interna mede 0,66 m. A relação entre as medidas apresenta2,66: 1, que esta inserida no intervalo 

exigido pela ABNT (1993), entretanto a largura interna não obedece o mínimo estabelecido pela 

norma para o correto funcionamento do sistema de tratamento. 

Quanto aos dispositivos de entrada e saída, a configuração dos dispositivos de entrada e saída do 

tanque séptico não atendem ao determinado pela ABNT (1993), pois os mesmos devem ser 

constituídos de tês ou septos, a fim de atender os objetivos que se seguem: permitir a passagem 

dos gases através de aberturas na parte superior das tubulações de entrada e saída, acima da 

lâmina liquida; permanência do esgoto no interior da fossa pelo tempo necessário (tempo de 

detenção); e impedir a saída da escuma. 

A Figura 2 apresenta os dispositivos de entrada e saída existentes no tanque séptico apresentam-

se como uma única tubulação sem qualquer tipo de acessório de direcionamento de fluxo, que 

compromete o alcance dos objetivos associados à importância de tais dispositivos. Outro fator que 

prejudica a eficácia da fossa é a posição desses dispositivos, no modelo estudado os mesmos 

estão localizados no sentido da largura do tanque séptico, o que causa uma redução no tempo de 

detenção do esgoto, pois não aproveita a extensão total do tanque séptico.  

Quanto às aberturas de inspeção a ABNT (1993) determina que o tanque séptico tenha, no 

mínimo, uma abertura de inspeção, que seja suficiente para a remoção do lodo e da escuma 

acumulados, bem como, a desobstrução dos dispositivos internos, e que tais acessos apresentem 

diâmetros mínimos de 0,60 m. O modelo em estudo apresenta apenas um acesso direcionado 

para possíveis sucções do lodo e escuma que não atende as exigências da Norma, uma vez que, 

apresenta diâmetro de 0,15 m, quando essa dimensão deveria ser 04 vezes maior. 

Quanto aos procedimentos construtivos a estabilidade do tanque séptico esta inteiramente 

associada à espessura de suas paredes de sustentação, para construções em alvenaria de tijolo 

(como o modelo em estudo) a ABNT (1993) orienta a espessura de 20 cm a 22 cm, fora o 

revestimento. Contudo, o tanque em questão apresenta 12 cm de espessura em suas paredes, o 

que não assegura a estabilidade do sistema. 

No que diz respeito à manutenção, segundo ABNT (1993), o procedimento de limpeza dos 

tanques deve ser realizado durante o intervalo de 1 a 5 anos de uso do sistema, entretanto no 
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tanque séptico estudado tal processo não foi realizado, o que prejudica a eficiência do 

sistema,visto que, a limpeza deveria ser realizada no 1o ano de uso, como expresso 

matematicamente quando do cálculo do volume útil. 

 

CONCLUSÃO 

O referencial teórico apresenta uma série normativa que fornece alternativas técnicas 

consideradas viáveis para proceder ao tratamento primário do esgoto e sua disposição final. Na 

comunidade de Caípe, os processos de construção, operação e manutenção dos sistemas 

individuais de esgotamento sanitário são desenvolvidos pela própria população de forma empírica, 

apoiada nas experiências e conhecimentos adquiridos durante toda a vida e passados de geração 

para geração. 

Com base no tanque séptico analisado verificou-se que não houve nenhum amparo normativo que 

assegure a eficiência de tratamento e a redução dos impactos causados por esta tecnologia ao 

meio ambiente, à saúde e a qualidade de vida dos usuários. 

Para alcançar a melhor eficiência no sistema individual de esgotamento sanitário proposto, as 

bibliografias consultadas apresentam como solução o sistema tanque séptico e sumidouro, onde o 

primeiro realiza o tratamento primário do efluente e o segundo a disposição final, por meio da 

infiltração controlada do efluente tratado no solo. Porém, observou-se que tal sistema não é 

empregado na área estudada de Caípe, pois os efluentes das fossas são, em sua maioria, 

descarregados no mar ou são infiltrados pela própria fossa (fossa absorvente ou fossa negra), e o 

lodo estabilizado também é mantido na fossa de origem até que a mesma se torne inutilizada e 

assim seja necessária a construção de uma nova estrutura. 

Quanto à percepção dos moradores, os mesmos entendem como tanque séptico o poço 

absorvente que não é uma solução de tratamento primário, mas sim, uma alternativa de 

disposição do efluente, e não conseguem dissociar o conceito de fossa absorvente e tanque 

séptico. Tal entendimento foi possível diante da comparação entre os resultados adquiridos pela 

presente pesquisa e pelo Censo Demográfico 2010 realizado pelo IBGE (Tabela 1). Apesar da 

ABNT (1993) exigir o auxílio e orientação por parte do município, estado ou União à construção, 

operação e manutenção dos tanques sépticos, a comunidade estudada desenvolve de forma 

individual e sem apoio técnico os mesmos, podendo estar exposta aos riscos de contaminação de 

doenças de veiculação sanitária, quando tais riscos poderiam ser evitados se houvesse o 

acompanhamento e aconselhamento técnico sobre o tratamento de esgoto mais adequado para a 

comunidade e a melhor forma de construção e operação,de modo a prevenir impactos à saúde e 

ao meio ambiente. 

A inspeção do tanque séptico apresentado nesse artigo possibilitou a identificação das 

divergências construtivas existentes entre a NBR 7229/1993 e o dispositivo construído. Um dos 
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únicos modelos de tanque séptico existentes na região (a maioria são fossas absorventes), ainda 

que impermeável, possui seu efluente lançado ao mar e não atendem às especificações 

construtivas e operacionais do tanque séptico defendidas pela NBR 7229/1993, como: distâncias 

mínimas permitidas, dimensões, dispositivos de entrada e saída, aberturas de 

inspeção,procedimento e acesso à limpeza dos tanques e disposição de lodo e escuma. 

O tanque séptico é uma unidade primária de tratamento de esgoto que promove a redução da 

matéria orgânica, da demanda bioquímica de oxigênio e sólidos sedimentáveis, e o seu uso em 

condições estabelecidas por Norma, e em conjunto com o sumidouro pode proporcionar melhoria 

na qualidade de vida da comunidade de Caípe que mantém um contato direto com o mar para 

banho e pesca, sendo assim, seria importante o acompanhamento e aconselhamento técnico da 

PMSFC sobre a melhor forma de construção e operação dos tanques sépticos, de modo a 

contribuir com a redução de carga orgânica aos corpos hídricos, sendo benéfico ao meio ambiente 

e consequentemente à saúde da população, enquanto não são implantadas redes coletoras de 

esgotamento sanitário por parte do prestador de serviço estadual. 
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RESUMO 

Estações com biorreatores a membranas (MBR) para o tratamento de esgoto doméstico são 

recentes no Brasil. Este trabalho traz a experiência dos primeiros cinco anos de operação no que 

diz respeito à qualidade do efluente produzido, demonstrando que é possível obter água de reúso 

com excelente qualidade a partir de esgoto doméstico. Além disso, são apresentados  os 

principais parâmetros operacionais do sistema de ultrafiltração ao longo deste período. De forma a 

contribuir para a divulgação da tecnologia ainda inovadora no país. 

Palavras-chave: biorreator com membranas (MBR), tratamento de esgoto, membranas, reúso de 

água, operação de estação de tratamento. 

 

INTRODUÇÃO 

A Estação de Produção de Água de Reúso (EPAR) Capivari II está localizada no município de 

Campinas - SP, numa região de grande importância econômica, com índice de adensamento 

demográfico elevado e onde há escassez hídrica. A SANASA (Sociedade de Abastecimento de 
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Água e Saneamento S/A), empresa municipal, é responsável pelo saneamento em Campinas, e 

foi uma das pioneiras no Brasil, na implantação de um sistema de biorreatores com membranas 

(MBR, do inglês Membrane Biologial Reactor) para o tratamento de esgoto municipal. Neste 

sistema, a separação de sólidos é feita por filtração ao invés de decantadores comumente usados 

em estações de tratamento de esgotos. Esta planta foi projetada para a obtenção de um efluente 

com alta qualidade, que pudesse ser destinado ao reúso de forma segura. Com capacidade para 

tratar a vazão média de 365L/s e 590 L/s vazão de pico horário. O objetivo principal deste trabalho 

e apresentar os aspectos operacionais e resultados obtidos no decorrer de cinco anos de 

operação da EPAR Capivari II, contribuindo para difusão do conhecimento e experiência a cerca 

deste processo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A Estação 

 

O sistema de esgotamento sanitário, que contribui para a EPAR Capivari II possui atualmente 

quatro estações elevatórias em série. Todo esgoto que chega a EPAR passa por tratamento 

preliminar, composto por gradeamento mecanizado com espaçamento de 15mm entre as barras; 

peneira rotativa com malha circular de 2mm de abertura e desarenador mecanizado e segue para 

os biorreatores. A desidratação de lodo é feita por centrífugas e há um reservatório para acúmulo 

de água de reúso antes da distribuição A estação também conta com um tanque para recebimento 

de efluentes não domésticos. (Figura 1). 

A estação possui 2 biorreatores, o primeiro foi construído na 1ª etapa de obras e teve sua 

operação iniciada em 2012 (182,50 L/s), o biorreator 2 fez parte da 2ª etapa de implantação e 

dobrou a capacidade de tratamento da planta, sua operação foi iniciada no final de 2014. 

Os biorreatores são operados em paralelo, sendo que cada um possui as seguintes subdivisões: 

anaeróbia (1.687m³), anóxica (1.687m³), aerada (4.278m³) e desoxigenação (728m³). O licor misto 

do sistema biológico, cuja concentração projetada está entre 8.000mg/L e 10.000mg/L, é 

bombeado para os tanques de membrana de ultrafiltração, do tipo fibra oca, submersas, com poro 

nominal de 0,04µm. A recirculação dos tanques de membranas leva para desoxigenação. 
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Figura 11 – Unidades operacionais da EPAR Capivari II 

 

 

Há seis tanques (trens) de membrana, sendo três interligados a cada um dos biorreatores. Cada 

tanque possui volume útil aproximado de 150m³ e está equipado com 8 cassetes contendo 48 

módulos cada, de forma que a planta conta com 72.000m² de área de filtração. (Figura 2) 

 

Figura 12 – Terminologia utilizada  
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O fluxo é de 19 LMH ((litros/m²)/h) para a vazão média da planta, chegando a 29 LMH no horário 

de pico. Demais parâmetros de projeto foram apresentados por De Gasperi e colaboradores (De 

Gasperi et al, 2011). Entre os ciclos de produção (11,5min) há alternância entre relaxamento e 

retrolavagem. 

As limpezas químicas são de dois tipos (manutenção e recuperação), com hipoclorito de sódio ou 

ácido cítrico. Na de manutenção o produto químico é injetado nas retrolavagens sem drenagem do 

tanque. Nas limpezas de recuperação o tanque é drenado e as membranas ficam submergidas 

em uma solução mais concentrada do produto, sua duração é mais longa, porém é menos 

frequente. 

O funcionamento sistema de ultrafiltração é totalmente automatizado, modos de funcionamento e 

intertravamentos foram programados seguindo diretrizes do fabricante das membranas. Antes da 

entrada em operação foram testados todos os modos, etapa por etapa. 

 

Monitoramento analítico 

Para o monitoramento da eficiência do sistema de tratamento, foram realizadas campanhas 

mensais de coletas com amostragem composta (alíquotas coletadas a cada hora por 24 horas) 

para análise de diversos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, tanto de esgoto bruto 

quanto do efluente tratado. Além disso, foram analisadas também amostras do licor misto dos 

sistemas biológicos para a quantificação de sólidos no sistema. As metologias usadas nas 

análises seguiram o Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22 Ed. 

 

Monitoramento ultrafiltração 

A integridade das membranas de ultrafiltração pode ser inferida pela turbidez de efluente 

permeado, pois a passagem de material que cause turbidez indica que há uma abertura maior do 

que o poro nominal. Neste caso poderia haver algum corte ou decapagem da superfície da 

membrana. Neste trabalho, a turbidez foi monitorada através de turbidímetros de processo de 

faixa baixa (HACH 1720E) (Figura 3 a.) instalados na saída de cada um dos tanques de 

membranas. 

Fluxo é a quantidade de material passando por área de membrana por unidade de tempo. Uma 

das unidades mais usadas é L/m²/h ou mais comumente escrita como LMH. É um parâmetro 

importante pois a paritr de sua definição é calculada a área de membranas da planta. Neste 

trabalho o fluxo foi calculado dividindo-se a vazão de permeado (variável) pela área de filtração 

(fixa). As vazões de produção foram medidas por transmissores de vazão eletromagnéticos 

(Krohne Optiflux KC2000F/6) (Figura 3 b.) instalados na tubulação de recalque de permeado. 

A força motriz que atua na filtração dos sistemas MBR para separação de biomassa é a pressão 

transmembrana (PTM) (Judd & Judd, 2011, p.66), ou seja, a diferença entre a pressão do 
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permeado e a pressão de alimentação. A pressão transmembrana foi calculada utilizando a 

pressão interna na linha de permeado, obtida por transmissores de pressão (Endress+Hauser 

Cerabar S) (Figura 3 c.), e o nível dos tanques de membranas, medido por transmissores de nível 

por pressão hidrostática (Endress+Hauser Deltapilot FMB51) (Figura 3 d.) para a pressão externa. 

 

Figura 13 - Instrumentos de processo: a. Turbidímetro, b. Transmissor de vazão, c. 

Transmissor de pressão, d. Transmissor de nível 

 

 

O aumento, em módulo, da pressão transmembrana indica que está sendo necessário aplicar uma 

pressão maior na filtração, além disso há uma pressão máxima que pode ser aplicada às fibras 

sem danificá-las. Portanto é de suma importância o monitoramento desta variável. No entanto, 

apenas o aumento da pressão sem a informação de qual é a vazão (ou fluxo) de produção pode 

ser mal interpretado, portanto usa-se a permeabilidade como principal indicador do grau de 

obstrução dos poros, seja por acúmulo de sólidos nos canais dos poros ou por material 

depositado externamente à membrana que bloqueie a passagem da água dificultando a filtração. 

A permeabilidade é definida como o quociente entre o fluxo e a pressão transmembrana, portanto 

independente se o fluxo cai ou a PTM aumenta, a permeabilidade será menor quanto maior a 

resistência existente para filtração. A temperatura influencia neste cálculo, no entanto os valores 

apresentandos foram os registrados à temperatura ambiente e não estão corrigidos para 

temperatura padrão. 

Todas as leituras das variáveis de processo são enviadas para o sistema de supervisão e 

controle, onde são calculados os demais parâmetros e tudo fica armazenado em um banco de 

dados. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Durante os anos de 2012 a 2016 foram realizadas 132 campanhas de coleta de esgoto bruto e 

182 de efluente tratado para análises físico-químicas (Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, 

Nitrogênio Total Kjeldahl – NTK, Nitrato, Fosfato, Sólidos Suspenos Totais – SST e Turbidez), os 

principais resultados estão apresentaos na Tabela 1.  

 

Tabela 9 – Resumo das características físico-químicas de esgoto bruto e efluente tratado da 

EPAR Capivari II de 2012 a 2016 

Parâmetro 

Entrada Permeado Remoção 

(esgoto bruto)  (efluente tratado)  Média (%)  

Faixa  Média Faixa Média   

DBO5 (mg/L)  185 - 572 373 0,11 - 1,4 < 1 > 99,7%

NTK (mg-N/L)  15,4 - 123 70,5 0,01 - 2,73 0,92 98,7%

Nitrato (mg-N/L)  - - 0,02 – 13,5 7,82 ‐

Fosfato (mg-P/L)  4,8 - 17 7,98 0,10 - 6,8 2,02 71,0%

SST (mg/L)  196 - 720 314 0,6 - 4 < 2,5 > 99,5%

Turbidez (NTU)  -  -  0,1 - 0,5 0,15 ‐

 

 

Pode-se perceber que o efluente tratado produzido possui alta qualidade, apresentado, durante 

todo o período de operação, estabilidade e resultados excelentes, com DBO, SST, e turbidez 

sempre abaixo de 1,5mg/L, 5mg/L e 0,5 NTU, respectivamente. 

A remoção microbiológica proporcionada pela ultrafiltração dispensou outros procedimentos para 

o atendimento aos padrões de lançamento. No entanto, foi previsto um sistema adicional de 

desinfecção por hipoclorito de sódio que é acionado apenas para a parcela da água destinada ao 

reúso, de maneira a manter um residual que dificulte uma eventual recontaminação da água. 

Adicionalmente, as membranas de ultrafiltração funcionam como uma barreira física que impede 

ainda a passagem de cistos de giárdia e oocistos de criptosporidium para o efluente tratado. 

A Tabela 2 mostra valores característicos de parâmetros de qualidade do efluente tratado por 

diferentes processos de tratamento de esgotos, principalmente reator anaeróbio de fluxo 

ascendente (UASB) seguido por algum pós tratamento, tendo em vista que esse tipo de 

configuração é bastante utilizado em Campinas. 
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Tabela 10 – Características de efluente tratado por diferentes processos de tratamento 

Processo 

Valores característicos do efluente tratado 

Turbidez 
(NTU) 

SST 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

N-amoniacal 
(mg-N/L) 

Coliformes 
Termotolerantes 

(NMP/100Ml) 
MBR < 1 < 2,5 < 1 < 1 < 1,8
UASB + Físico químico 20 – 40 25 – 45 20 – 30 45 – 55 105 – 106

UASB + Lodo ativado 
com biofilme aderido 

6 – 15 10 – 22 15 – 34 0,30 – 10 < 1,8 – 102

UASB + Lodo ativado  8 56 30 24 105

Fonte: Estações de tratamento de esgoto da SANASA. 

 

Pelos dados da Tabela 2, tem-se uma base de comparação para demonstrar a excelente 

qualidade do efluente tratado por MBR. Em todos os parâmetros os valores obtidos pelo MBR são 

significativamente inferiores aos demais. 

Dada a diferença entre a qualidade do efluente tratado, para que haja uma comparação adequada 

entre os custos de implantação e operação de cada um dos processos é de suma importância que 

os mesmos sejam capazes de atingir graus de qualidade semelhantes. De acordo com a literatura, 

para cenários em que há necessidade de remoção de nutrientes estações com MBR possuem um 

custo operacionais compatível ou até mesmo mais barato do que um lodo ativado com os pós 

tratamentos necessários para atender aos padrões exigidos (Young et al, 2013). 

Com relação aos parâmetros operacionais dos sistema de ultrafiltração, observa-se que a 

permeabilidade das membranas diminuiu com o passar dos anos, o que era esperado. Para as 

membranas da 1ª etapa, inicialmente este parâmetro estava em torno de 400LMH/bar para um 

fluxo de 17LMH. Após dois anos, variava entre 250 e 300LMH/bar. Neste período a TMP variou 

entre 0,03 e 0,06 bar, sendo que estes valores podem atingir até 0,55 bar. Ao final do quinto ano o 

deiferencial de pressão está em torno de 0,2 bar. Houve também variações em outros fatores que 

interferem nesse indicador, tais como: temperatura (entre 19°C e 32°C) e sólidos suspensos no 

tanque de aeração (de 3.000 a 10.000 mg/L). A turbidez se manteve sempre abaixo de 0,5 NTU. 

Para as membranas da 2ª etapa, a queda na permeabilidade foi mais lenta, pois ao final do 

mesmo período de dois anos a permeabilidade dos tanques variava entre 300 e 400LMH/bar. Fato 

que pode estar associado a mudanças nos procedimentos de limpeza, pois as limpezas químicas 

passaram a ser feitas em menores intervalos, uma vez que a vida útil da membrana se esgota 

mais rapidamente devido à queda de permeabilidade do que ao desgaste por produtos químicos 

(Cote et al.,2012; Fenu et al.,2012). 
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CONCLUSÃO 

O tratamento de esgotos domésticos por biorreatores a membranas (MBR) é recente no Brasil e 

apesar dos desafios enfrentados por ser pioneira, foi possível por em operação a EPAR Capivari II 

em Campinas – SP. Desde então a estação opera com elevada eficiência e estabilidade nos 

resultados das análises físico, químicas e microbiológicas realizadas. A qualidade do efluente 

produzido é bastante superior a de outros processos de tratamento de esgotos mais 

convencionais. 

Valores de pressão transmembrana, fluxo, permeabilidade e turbidez devem ser monitorados 

continuamente para dar um quadro geral do funcionamento do sistema de ultrafiltração. Os 

intertravamento existentes garantem proteção às membranas ao mesmo tempo que impedem a 

produção de efluente com alta turbidez. 

Os procedimentos de limpezas químicas são realizados para diminuir os efeitos provocados pela 

deposição de material na superfície das fibras ou na abertura de seus poros. As orientações 

iniciais do fabricante podem ser alteradas (periodicidade, dosagem de produtos, tempo de 

contato) com o intuito de adequar os protocolos de acordo com as características locais de cada 

efluente. 

Apesar do processo MBR ser bastante robusto e confiável, é importante que as equipes de 

operação e manutenção sejam treinadas e comprometidas com o processo. Devido ao alto grau 

de automação a operação de um MBR difere também de um sistema convencional por não ser 

possível operá-lo manualmente, portanto a equipe de manutenção do setor de automação deve 

ser capaz de agir rapidamente para solucionar eventuais problemas. No que diz respeito à equipe 

operacional, é fundamental o compreendimento do sistema como um todo, tanto da lógica de 

funcionamento quanto do processo de tratamente propriamente dito, intervindo adequadamente 

em situação necessária. 

 

REFERÊNCIAS 

COTE, P.; ALAM, A.; PENNY, J. (2012) Hollow fiber membrane life in membrane bioreactors 

(MBR). Desalination. 288, 145–151. 

DE GASPERI, R. L. P.; ROSSETTO, R.; PAGOTTO JR, R. (2011) Uso de membranas na 

produção de água de reúso em Campinas – SP In: XV EXPOSIÇÃO DE EXPERIÊNCIAS 

MUNICIPAIS EM SANEAMENTO, Campinas – SP. 41ª. Assembléia Nacional da ASSEMAE. 

2011, 13p. 

FENU, A.; DE WILDE, W.; GAERTNER, M.; WEEMAES, M.; DE GUELDRE, G.; VAN DE 

STEENE,B. (2012) Elaborating the membrane life concept in a full scale hollow-fibers MBR. 

Journal of Membrane Science 421–422. 349–354. 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    209 

 

JUDD, S., JUDD, C. (2011) The MBR book: principles and applications of membrane 

bioreactors for water and wastewater treatment. Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 

2011, Burlington. 

YOUNG, T.; SMOOT, S.; PEETERS, J.; COTE, P. (2013). When does building an MBR make 

sense? How variations of local construction and operating cost parameters impact overall 

project economics. Proceedings of the Water Environment Federation, 2013(8), 6354-6365. 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    210 

 

IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE COLETA DE ORF NO 

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, GO 

 

José Vicente Granato de Araújo(1) 

Professor Associado da Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal de Goiás – UFG. 

Engenheiro da Saneamento de Goiás S.A – Saneago. 

Divino Lázaro de Souza Aguiar 

Especialista em Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos pela Escola de Engenharia 

Civil da Universidade Federal de Goiás – UFG. Tecnólogo em Gestão Ambiental pelo Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Goiás – CEFETGO. Administrador de Empresas pela 

Universidade Católica de Goiás – UCG e funcionário contratado da Saneamento de Goiás S.A. – 

Saneago. 

 

Endereço(1): T-58, Nº 339, casa 06, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.223-130 – Brasil – Tel: 

+55 (62) 99975-8639 - e-mail: jvgranato@yahoo.com.br. 

 

RESUMO  

No Brasil o setor de saneamento básico, principalmente o relacionado com o esgotamento 

sanitário doméstico, enfrenta altos custos para a sua manutenção como, por exemplo os gastos 

relacionados com a limpeza de poços de visitas (PVs), ramais e redes coletoras, bem como o 

trabalho na solução de transbordamentos, que escorrem pelas vias públicas de todo o país. O 

presente trabalho aborda essas questões tendo como objetivo principal apresentar a evolução, o 

desempenho e a avaliação de um modelo de coleta, armazenamento e destinação final de óleo 

residual de frituras (ORF) implantado na cidade de Goiânia, Goiás. A conclusão que se chegou 

com a realização da política e montagem da infraestrutura para a coleta desse resíduo, onde se 

buscou correlacionar os dados levantados pelo Sistema Integrado de Prestação de Serviços e 

Atendimento ao Público – SIPSAP, com as diversas ações de mobilizações desencadeadas para 

a coleta do ORF, representou uma redução das ocorrências de desobstruções de ramais de 

esgoto em 35,21% no Distrito Centro, e, em 26,91% das redes coletoras do Distrito Leste da 

cidade. Tais reduções percentuais, conforme será detalhado, acarretou na economia de milhões 

de reais com o atendimento a esses serviços em pouco mais de quatro anos de implantação do 

programa. 

Palavras-chave: Esgotamento Sanitário, Óleo de Frituras, Resíduo Líquido. 
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INTRODUÇÃO 

Muitas instituições de ensino no Brasil têm se debruçado sobre o estudo do incremento da matriz 

energética. Dentre as possibilidades existentes encontra-se o Óleo Residual de Frituras (ORF) 

como opção à minimização da utilização de combustíveis fósseis. Entre alguns motivos alegados 

para utilização desse insumo para obtenção de outra fonte energética encontra-se o baixo nível de 

emissão de gases do efeito estufa como CO2 e o metano (CH4), bem como à grande abundância 

desse material nas comunidades, o que contribui para a sua utilização como matéria-prima na 

elaboração de um biocombustível. 

A matéria prima para a sua elaboração, ou seja, os óleos vegetais (e que depois de usados são 

chamados de ORFs) têm aumentado sua produção e consumo no mundo todo. Segundo Nunes 

(2007), entre 1974 e 2007 ocorreu um incremento de mais de 400% na produção dos óleos 

vegetais, passando de 25,7 milhões de toneladas para 123,1 milhões de toneladas. Os principais 

vegetais processados (oleaginosas), com participação decrescente, são: palma (30,61%), soja 

(29,14%) e canola/colza (14,82%). Outros vegetais, como: girassol, amendoim, algodão, palmiste, 

côco e oliva, participam dessa evolução em proporções menores, totalizando 25,43%. É bom 

destacar ainda que, de toda a produção de óleo vegetal, 80% é destinada para alimentação de 

seres humanos e animais, e que apenas 20% tem emprego na cadeia industrial. 

No caso específico do Brasil, ainda segundo Nunes (2007), esse percentual de utilização nos 

domicílios sobe para 84% ficando apenas 16% para usos industriais. O vegetal mais explorado 

para obtenção do óleo é a soja, com 86% de acordo com a safra colhida em 2006/2007, e 

representa um total de 3,2 milhões de toneladas. Em segundo lugar vem o algodão, com 255 mil 

toneladas. 

Conforme Thode Filho et al., (2014), estima-se que 3 bilhões de litros de óleos vegetais são 

produzidos e consumidos no Brasil, e desse total apenas 2,5% passa pelo processo de 

reciclagem. Os autores alertam também para necessidade de se dar destino adequado para esse 

tipo de resíduo, frente à obrigação legal imposta pela Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu 

uma Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Essa lei diz que na logística reversa, todos 

(governo, indústria, comércio e o consumidor) são responsáveis pela destinação adequada dos 

resíduos produzidos. 

Para o setor de Saneamento Básico o ORF gera problemas operacionais constantes para as 

companhias responsáveis pela coleta e tratamento dos esgotos domésticos, visto que ao ser 

descartado de forma incorreta nas redes, esse resíduo adere às paredes dos tubos coletores 

provocando redução ou total obstrução da útil área por onde o esgoto coletado dos domicílios 

escoa. Isto contribui significativamente para a ampliação dos custos de manutenção do sistema de 

esgotamento sanitário com o consequente deslocamento e utilização de pessoal e materiais. 
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Uma pesquisa realizada internamente pela concessionária local, em Goiânia, Goiás, tentando 

identificar quais os motivos que provocavam as demandas para desobstrução das redes coletoras, 

e dos ramais prediais de esgotos, constatou que um quarto (em torno de 25%) de todos os 

serviços solicitados era provocado por ORF. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a evolução, o desempenho e a avaliação 

de um modelo de coleta, armazenamento e destinação final de ORF coletado na cidade de 

Goiânia, Goiás. O trabalho considera também a apresentação da implantação da infraestrutura 

mínima necessária para a realização dos serviços, a verificação dos principais custos e ganhos 

obtidos, bem como a justificativa de sucesso conseguida e endereçada pelos autores ao 

desenvolvimento do projeto que levou ao estabelecimento do programa implantado pela 

concessionária. 

 

O SIPSAP 

O Sistema Integrado de Prestação de Serviços e Atendimento ao Público – SIPSAP, segundo a 

Instrução de Trabalho - IT07.6000, da Saneago (2016) editado pela concessionária local dos 

serviços de saneamento básico, tem foco em abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

consistindo em uma ferramenta de gestão cuja finalidade é acompanhar a prestação dos serviços 

executados no prazo, além de alimentar indicadores operacionais da companhia. 

Esse sistema acompanha a eficiência da prestação dos serviços, monitorando dentre outras, as 

seguintes variáveis e indicadores: atendimento das demandas no prazo; operação e manutenção 

preventiva das redes; melhorias operacionais; redução de despesas operacionais; organização e 

controle dos serviços; redução de níveis de perdas físicas; melhoria da qualidade dos serviços 

prestados e satisfação do cliente. 

Para Aguiar et al. (2012), as solicitações demandadas pela comunidade (clientes da empresa), por 

serviços relacionados à água e/ou esgotamento sanitário, são encaminhados aos distritos de 

manutenção onde um distribuidor faz uma avaliação dos atendimentos a serem executados.  

Essas demandas se originam tanto no atendimento presencial (em agências de atendimento) 

como por meio do canal de comunicação 0800 da concessionária local, e o Sipsap gerencia a 

realização do atendimento. 

 

HISTÓRICO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRMA DE COLETA DE ORF NA CIDADE DE 

GOIÂNIA 

A implementação pela concessionária local do projeto de coleta de ORF, denominado “Programa 

Olho no Óleo®”, foi realizada no dia 22 de março de 2012 (dia consagrado pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas – ONU como Dia Mundial da Água). Antes de seu lançamento, um extenso 

trabalho foi desenvolvido pelos idealizadores do programa junto aos setores de atendimento ao 
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cliente, gestão comercial e informática da empresa, com o objetivo de estabelecer as linhas gerais 

para a gestão do programa, o que culminou com a elaboração da política de atendimento, bem 

como, com sua operacionalização padronizada em ações voltadas para a coleta e 

comercialização do resíduo (SANEAGO, 2012). 

Nessas definições, observou-se a decisão por atuação junto aos clientes em duas modalidades de 

atendimento: os pequenos geradores e os grandes geradores. Os pequenos geradores consistem 

nos consumidores residenciais, que entregam nas agências de atendimento o resíduo 

acondicionado em garrafas fabricadas em polietileno, comumente chamadas de PET (recipientes 

de refrigerantes com capacidade de um litro ou mais), transparentes (para identificação do produto 

e de sua qualidade).  

O pequeno gerador comparece a um posto de coleta onde, portando o número da conta de 

fornecimento de água/esgotamento sanitário, e na presença de um funcionário da concessionária, 

é verificado se o ORF está acondicionado e com qualidade que permita a sua recepção. Caso 

negativo, o funcionário não recebe o rejeito e informa em aplicação específica desenvolvida para o 

sistema comercial as condições apresentadas. No entanto, se o rejeito atender às condições para 

recebimento o mesmo é pesado e emitido um documento contendo o volume entregue e o valor 

do crédito que será concedido para a próxima referência de faturamento daquela conta. 

Após o atendimento ao cliente o recipiente entregue é armazenado em um balcão coletor até que 

seja acionada uma coleta ocasional ou deverá aguardar a coleta pré-estabelecida dos volumes 

para aquele posto. O material é então encaminhado para uma central de armazenamento 

temporário onde um funcionário responsável pela conferência e controle do estoque fará a baixa 

no sistema dos volumes entregues. O material ficará ali reservado até acumular um volume que 

justifique o transporte por uma empresa contratada especificamente para esta finalidade, que dará 

o destinamento adequado, normalmente uma usina de biodiesel. A empresa recolherá o volume 

disponível e pagará o valor acordado em contrato de prestação de serviços. 

Quanto aos grandes geradores, o atendimento é diferenciado em decorrência do volume 

entregue. Para esses, é realizado um cadastramento prévio, solicitado pelos mesmos por meio de 

atendimento via telefone. Para o cadastramento é necessário a concordância com as condições 

impressas no Termo de Adesão (responsabilizando-se pela guarda das bombonas e pela entrega 

do resíduo contendo certa qualidade). Quando o cadastro é concluído, são entregues bombonas 

suficientes para armazenar o rejeito. Assim que os recipientes atinjam o nível máximo, o cliente 

poderá ligar para a concessionária e um funcionário comparecerá ao seu estabelecimento para a 

coleta da bombona. A mesma será pesada e o crédito será concedido na próxima fatura de água 

ou esgoto referente à conta do usuário. O resíduo coletado permanece armazenado em tanques 

de fibra de vidro até alcançar nível suficiente que justifique o recolhimento por parte da empresa 
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contratada. Aqui o tratamento é o mesmo para a destinação realizada com a coleta do pequeno 

gerador. 

Além de armazenar o ORF coletado, a central possui um tanque onde os recipientes (bombonas) 

são higienizados com detergente e água quente, para serem posteriormente entregues a outros 

grandes geradores. A Figura 1: Fluxograma de Coleta e Comercialização de ORF, apresenta as 

etapas correspondentes a essa modalidade de atendimento, bem como as relativas ao pequeno 

gerador. 

 

Figura 1: Fluxograma de Coleta e Comercialização de ORF  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O acompanhamento da evolução da implementação de coleta de ORF na cidade de Goiânia foi 

realizado por meio da leitura de textos publicitários desenvolvidos para o lançamento do 

programa, bem como dos documentos que, concomitantemente, introduziram a política a ser 

praticada pela empresa e detalharam aos executores, passo a passo, o que deveria ser feito tanto 

para o atendimento ao pequeno gerador, como ao grande gerador.  



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    215 

 

As informações referentes aos quantitativos de óleo coletado, créditos concedidos, faturamento do 

resíduo vendido, bem como a quantidade de atendimentos realizada pelas unidades responsáveis 

pela coleta do ORF, foi acessada a partir de aplicativos desenvolvidos e inseridos dentro da 

plataforma comercial pelo departamento de tecnologia, em parceria com os empregados do setor 

de gestão comercial da concessionária local.  

Em tal aplicativo é possível o cadastramento do chamado grande gerador e das bombonas que 

lhes são entregues em regime de comodato. É possível também ter acesso a todos os geradores 

cadastrados, à política de atuação do programa e às estatísticas de comercialização, conforme 

pode ser observado na tela inicial do aplicativo apresentada na Figura 2. 

 

Figura 2: Sistema de Gerenciamento do Programa de Coleta de ORF 

 

 

Conforme o objetivo geral descrito acima, a elaboração do presente trabalho contemplou duas 

fases distintas, quais sejam: evolução da implementação de coleta de ORF e desempenho 

quantitativo das unidades coletoras e avaliação dos resultados alcançados. 

Para a realização da avaliação dos resultados alcançados com o programa de coleta de ORF, 

buscou-se o estabelecimento de um valor unitário médio para a execução dos serviços de 

manutenção de esgotos. Para isso contou-se com duas fontes de dados importantes, quais sejam: 

a) O balancete analítico contábil da concessionária referente ao mês de agosto de 2016 

(Saneago, 2016), onde são mostradas todas as despesas realizadas com a manutenção de 

esgotamento sanitário nos quatro distritos de atendimento da cidade de Goiânia, formando o 

Termo A da equação 1; e 

b) O relatório RS342B do Sipsap, onde é quantificado o número de serviços acumulados e 

realizados pelos distritos até o mês agosto/2016, o qual forneceu o dado para a formação do 

Termo B. 
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C = A/B          equação (1) 

Onde:  

C = custo unitário médio por atendimento a serviço de manutenção de esgotamento sanitário, 

equivalente a R$ 726,07; 

A = valor contábil total em R$ disponibilizado pela concessionária para atendimento de todos os 

serviços atendidos pelos quatro distritos e acumulados de janeiro até agosto de 2016, equivalente 

a R$ 31.627.506,40; 

B = quantidade total de todos os serviços de manutenção executados e acumulados de janeiro até 

agosto de 2016, (ver Tabela 1). 

 

Tabela 1: Quantidade de Serviços Executados de Manutenção de Esgoto 

Distrito 
Operacional 
da Cidade de 

Goiânia 

Serviços 
Executados (todos 

os tipos) em 
agosto/2016 (un) 

Serviços Executados 
(todos os tipos) de 

janeiro/2016 a 
agosto/2016 (un) 

Serviços de 
Desobstruções 
Executados em 

agosto/2016 (un)

Serviços de 
Desobstruções 
Executados de 
janeiro/2016 a 

agosto/2016 (un) 
CENTRO 1.535 10.252 465 3.501 

LESTE 1.378 10.953 406 3.545 

NORTE 1.169 6.292 446 3.136 

OESTE 1.891 14.005 238 1.580 

TOTAL 5.973 41.502 (B) 1.555 11.762 (D) 

 
Esse custo unitário médio por atendimento (C) será utilizado neste trabalho para o cálculo da 

estimativa da economia que a concessionária obteve com a implantação do programa de coleta 

de ORF de acordo com os dados já disponibilizados nos resultados por códigos de serviços 

contidos na Tabela 2 abaixo. 

Vale salientar que esse valor obtido refere-se a estimativa de custo, pois não foi considerado o 

rateio de investimentos realizados no período. O Total de Desembolso com Desobstrução é 

calculado por: 

 

TDD = C X D         equação (2) 

Onde: 

TDD = Total de Desembolso com Desobstrução em determinado período (R$); 

C = é o custo unitário médio por atendimento a serviço de manutenção de esgotamento sanitário 

(R$); 

D = Número acumulado de desobstruções realizadas pelas equipes de manutenção (un), 

conforme pode ser observado na Tabela 1 acima. 
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Ao considerar um determinado período (mês ou semestre) utilizando os dados do relatório 

RS342B do Sipsap, pode-se estimar qual o valor gasto com a manutenção dos serviços de 

esgotamento sanitário, assim como os serviços específicos com as desobstruções, sejam elas de 

redes, ramais, PVs e/ou de manutenções realizadas devido a transbordamentos de efluentes 

domésticos. 

O cálculo da média simples dos dois períodos foi realizado e após isto a razão entre ambas 
(multiplicadas por cem) gerando os valores percentuais apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Desempenho por Código de Serviço 

DISTRITO 
CÓDIGOS DE SERVIÇO 

3102 3103 3106 3127 

CENTRO 
Redução de 

35,24% 
Aumento de 

26,77% 
Redução de 

8,33 
Redução de 

31,31% 

LESTE 
Redução de 

7,07% 
Redução de 

16,88% 
Redução de 

15,02% 
Aumento de 

17,57% 

NORTE 
Redução de 

16,53% 
Aumento de 

18,32% 
Redução de 

58,19 
Aumento de 

110,34% 

OESTE 
Redução de 

15,66%
Aumento de 

22,98%
Aumento de 

7,17%
Redução de 

56.26% 
 

Foram analisados sete anos de dados referentes aos serviços executados, mês a mês, de 

manutenções de esgotos e os gráficos analíticos foram gerados considerando quatorze 

semestres. 

Do relatório RS342B foram considerados os seguintes códigos de serviços: 3102 – desobstruções 

de esgoto no ramal realizadas; 3103 – desobstruções de esgoto na rede executadas; 3106 – 

limpezas de PVs e 3127 – desobstruções de esgoto em rede devido a extravasamentos. 

Para avaliação de desempenho foi realizada a somatória das ocorrências das manutenções 

referentes aos códigos citados realizadas em quatros semestres antes da implementação do 

programa e dez semestres após o início do mesmo.  

Para que essas análises fossem realizadas partiu-se do pressuposto de que esses serviços 

estariam relacionados com a interferência do descarte inadequado de ORF na rede coletora de 

esgotos. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Entre os quatro distritos onde os serviços foram monitorados, no Distrito Centro foi obtida uma 

redução de 35,24% dos serviços de desobstrução de ramal de esgoto (código 3102). 

Tendo em vista que em dois anos (ou quatro semestres) antes da implementação do programa 

obtinha-se uma média de 691 atendimentos para essa modalidade de atendimento sendo 

posteriormente reduzida para a média de 447 para o período dos 10 meses a partir da 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    218 

 

implantação do mesmo. Considerando o custo unitário, obtido pela equação 1 houve, durante 

esse período, uma economia estimada de R$1.201.776.77 de recursos da empresa. 

Dos quatro tipos de serviços de manutenção de esgotos constantes do Relatório RS342B do 

Sipsap (códigos 3102, 3103, 3106 e 3127), conforme pode ser observado nos gráficos a, b, c e d 

da Figura 3, a desobstrução de ramal de esgoto executada (código 3102) foi a que obteve melhor 

desempenho, existindo redução dos serviços em todos os distritos considerados, se comparada 

com a implementação da coleta de ORF. 

O Distrito Norte obteve o segundo melhor desempenho, conseguindo reduzir a média semestral 

de 810 serviços para 676, o que corresponde a uma redução percentual de 16,53% e a uma 

estimativa de economia em torno de R$851.684,33 no período considerado. O distrito Oeste vem 

logo em seguida como um percentual de redução de 15,66%. No distrito Leste houve uma 

redução de 7.07% das ocorrências de obstrução. 

 

Figura 3: Avaliação de Desempenho dos Serviços de Manutenção de Esgoto 

 

 

a) Código 3102 – Desobstrução de Ramal 

 

 

b) Código 3103 – Desobstrução de Rede 

 

 

c) Código 3102 – Limpeza de PV de Esgoto 

   

 

d) Código 3127 – Extravasamento de Esgoto 
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Quanto ao código 3103 – Desobstrução de Esgoto na Rede Executado, apenas o distrito Leste 

apresentou redução significativa, com um percentual de 16,88%. Houve uma economia estimada 

em R$576.038,00, devido a redução na média de 539 ocorrências para 448. A justificativa 

apresentada para tal resultado, conforme relatos de funcionários que trabalham naquele distrito, 

deve-se a questões relativas a horizontalidade das edificações. 

Para o código 3127 – Desobstrução de Esgoto na Rede Devido a Extravasamento, ocorreu uma 

constatação interessante quanto à região e aos costumes da comunidade local. Conforme pode 

ser acompanhado na Figura 1, letra d, o gráfico apresentou vários picos de ocorrência de 

extravasamentos e isto não ficou caracterizado como interferência do descarte impróprio do ORF 

na rede de esgoto e, sim, como um costume da comunidade de interligar as águas pluviais nas 

redes coletoras de esgoto. Este fato se torna evidente quando se constata que as maiores 

ocorrências coincidiram como período chuvoso. 

 

CONCLUSÃO 

Desde o seu lançamento, o programa de coleta de óleo de frituras (Programa Olho no Óleo®) foi 

colocado em evidência para os veículos de comunicação da cidade. Houve um trabalho focado de 

Educação Ambiental - EA realizado por parte das mídias. Os veículos de comunicação, quando 

faziam matérias e coberturas de eventos sobre o assunto, passavam mensagens de que não era 

uma atitude positiva descartar os rejeitos nas pias de cozinhas ou vasos sanitários, ou mesmo na 

rede pluvial. A mensagem que resistiu com o passar do tempo repercutiu em uma vitória: a 

mudança de conduta (comportamento) dos moradores da cidade de Goiânia.  

Após sua implantação, e passados mais de quatro anos, onde foram coletados cerca de 350 

metros cúbicos de ORF, chega-se a conclusão que não foi apenas o ORF coletado nos diversos 

pontos espalhados pela cidade de Goiânia que promoveu as reduções das incrustações, com 

suas consequentes desobstruções das redes e ramais de esgoto.  

O cliente da concessionária deixou de lançar esse resíduo na rede de esgoto e com o tempo, 

conforme a análise dos resultados, ocorreu redução na incidência do número de ocorrências de 

obstruções de ramais de esgoto, e no período estudado houve também incremento significativo do 

número de ligações de esgoto. Essa redução das ocorrências de desobstruções é creditada pelos 

autores desse trabalho à implantação do programa de coleta de ORF.  

Outro grande ganho ambiental com essa mudança de postura da população é que deverá ser 

devidamente quantificada a redução do teor de óleos nos efluentes gerados e que deverão ser 

tratados na ETE’s, que utilizam processos biológicos e químicos para a redução da Demanda 

Bioquímica de Oxigêncio – DBO. Um afluente com reduzido teor de óleos vai proporcionar uma 

economia de recursos no tratamento e redução nos resíduos do processo. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo realizar a obtenção de um coagulante mineral a partir de 

resíduo sólido de mineração e sua aplicabilidade no tratamento de efluente de indústria de 

laticínios na cidade de Poços de Caldas – MG. O resíduo sólido, proveniente do processo de 

despoeiramento de uma indústria de mineração na cidade de Poços de Caldas, foi caracterizado 

através de espectrometria de Raio-X, sendo verificada predominância de óxido de alumínio (Al2O3) 

no resíduo, sendo óxido de ferro (Fe2O3) e dióxido de silício (SiO2), os outros dois óxidos que 

apresentaram maiores quantidades em massa, porém, muito abaixo do óxido de alumínio. Foram 

realizadas analises de Zn, Al, Ca, Fe, Mg e Si através de espectrometria de emissão óptica com 

plasma indutivamente acoplado, análises de turbidez através de Turbidímetro, DQO e PO4
3-  

através de espectrofotometria UV/Vis, e pH através de potenciômetro com eletrodo de membrana 
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de vidro. Para efeito de comparação, toda a metodologia aplicada ao coagulante mineral foi 

realizada com Cloreto Férrico 1% (m/v), coagulante amplamente utilizado em tratamento de 

efluentes. Foi observada  remoção acima de 60% para todos os parâmetros avaliados (Turbidez, 

DQO, PO4
-3), além de alta taxa de remoção de metais, o que evidencia a aplicabilidade do 

coagulante obtido. 

Palavras-chave: Coagulação química, resíduos sólidos, sustentabilidade industrial, tratamento de 

efluentes. 

 

INTRODUÇÃO 

Os impactos ambientais provindos do descarte inadequado de efluentes industriais tem chamado 

a atenção da sociedade e dos órgãos de fiscalização ambiental, pois estes afetam diretamente a 

vida aquática e terrestre. Dos diferentes tipos de atividades industriais, as indústrias de mineração 

chamaram muita atenção no último ano devido ao gerenciamento de seus resíduos, em especial, 

pelo resultado do trágico acidente ocorrido no município de Mariana – MG. Este e outros 

desastres ambientais, evidenciam que o acúmulo de resíduos de processo industrial pode ser 

danoso ao meio ambiente, e assim, práticas de sustentabilidade, como o reaproveitamento ou 

reuso se fazem necessários (COLLING et al.).  

O potencial de atividades de reaproveitamento e reuso de resíduos de mineração podem ser 

verificados quando avalia-se que do ano de 2011 ao ano de 2015, a atividade de mineração 

movimentou valores de 53 a 38 bilhões de dólares (IBRAM, 2015), respectivamente. Como é de 

conhecimento geral, processos industriais tem como consequência a geração de resíduos, e o 

volume gerado está diretamente atrelado a evolução da atividade extrativa. 

Importante destacar que, resíduos de mineração, tem como características a presença em 

elevado percentual do mineral que se pretende extrair, e neste sentido, estudos conduzidos por 

(PILUSKI et. al., 2008), evidenciaram que a bauxita extraída em área de mineração do município 

de Poços de Caldas – MG, apresentava teor de óxido de alumínio de 75,29%, atribuindo ao 

resíduo do processamento, percentual significativo de alumínio. 

Além do alumínio, outro metal com presença constante em matéria prima mineral é o ferro, e de 

acordo com (FALCÃO, 2005), ao executar caracterização de resíduo de mineração, constatou que 

os metais Al e Fe, apresentam no resíduo um teor em massa de aproximadamente 12%, sendo 

estes os maiores teores verificados para os constituintes do resíduo mineral. 

É importante destacar que, nas atividades mineradoras, existem aquelas que tem o objetivo 

apenas de promover a extração mineral, prosseguida de alguns tratamentos físicos 

(granulométrico e térmico, por exemplo) que impactam de modo menos significativo na 

composição final do resíduos, e também as atividades de tratamento químico (lixiviação, 
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neutralização, eletroquímico) para obtenção do metal com maior pureza, impactando de modo 

mais significativo na composição em massa do resíduo gerado após o processo. 

De modo geral, é importante destacar que os resíduos de mineração ainda incorporam em sua 

composição quantidade significativa de material inorgânico, em especial, ferro e alumínio, que são 

os metais mais amplamente utilizados como coagulantes em processos de tratamento de 

efluentes. Neste aspecto, vale salientar que, os respectivos resíduos podem ser avaliados em seu 

potencial de aplicação em processos de coagulação. 

Foi pensando na busca em ampliar a gama de agentes coagulantes aplicáveis nos processos de 

tratamento de efluentes, que (FREITAS et al., 2016), avaliou o uso de lectina de moringa oleífera 

em processo de coagulação, obtendo resultados eficientes de remoção de turvação (96,8%) 

quando associado ao coagulante a base de alumínio. Já (Li et al., 2016), trabalhou na síntese de 

um coagulante modificado com polissacarídeos, considerando-o mais seguro ambientalmente, e 

tendo uma eficiência no processo de coagulação muito eficiente em meio alcalino, obtendo 

remoção de turbidez de até 97,3 % para os processos estudados. Em estudos executados por 

(PIVOKONSKY et al., 2015), se observou que alguns tipos de proteínas, quando adicionados ao 

processo de coagulação permitem aumento na eficiência do processo, mesmo a dose do 

coagulante sendo diminuída, o que é interessante para preservação ambiental. 

Coagulantes catiônicos são amplamente aplicáveis a efluentes onde se busca remoção de matéria 

orgânica, uma vez que, elevados teores de DQO, DBO, Fosforo, Turdidez, dentre outros, 

impactam negativamente nas condições ambientais. Destaca-se ainda que, tais parâmetros são 

citados na resolução Conama 430/2011 para fins de monitoramento ambiental de efluentes 

industriais, e deste modo, a eficiente remoção dos parâmetros do efluente inicial se faz 

necessário. 

Efluentes provindos da indústria de laticínios tem como característica, elevado teor de matéria 

orgânica, onde de acordo com estudos conduzidos por (BRIÃO, et. al., 2007), constatou valores 

de turbidez de 2095,5 UT, DQO de 3445 mgL-1 e fosforo de 11,2 mgL-1 para efluentes de 

laticínios, fora outros parâmetros orgânicos presentes em elevados teores. 

Já em estudos conduzidos por (GERALDINO et. al., 2015), foi constatado teores de DBO de 4.670 

mgL-1, DQO de 11.870 mgL-1 e turdidez de 1.347 mgL-1, evidenciando novamente o elevado teor 

de matéria orgânica conferido aos efluentes provindos deste tipo de atividade industrial. Porém, 

vale destacar que, as variações nos teores dos parâmetros é fruto dos diferentes processos 

industriais, totalmente vinculados as características dos produtos finais que se deseja obter. 

Deste modo, o presente trabalho possui o objetivo de apresentar um método simples e barato de 

produção de coagulante a partir de um resíduo da indústria de mineração, além de avaliar a 

aplicabilidade em efluente de indústria de alimentos. Neste aspecto, o estudo está direcionado 

para atividades de sustentabilidade industrial, onde um resíduo de um tipo de indústria, pode ser 
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reaproveitado para tratar o resíduos de outra indústria, permitindo reaproveitamento de material e 

cooperação entre diferentes ramos de atividades industriais no que tange as práticas de 

preservação ambiental. Outro aspecto importante é que, o trabalho evidencia uma possibilidade 

de agregar valor a um resíduo que não possui muita aplicação a indústria de mineração, além de 

fornecer produtos a menor custo a indústria que se utiliza de coagulante químico constantemente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção e caracterização do coagulante 

Resíduo sólido (M4) de processamento mineral gerado em sistema de despoeiramento, foi 

coletado em uma indústria de mineração de Poços de Caldas – MG e caracterizado através de 

espectrometria de Raio-X (equipamento Rigaki ZSX mine II X-Ray Spectrometer). Da amostra 

coletada, massa de 25 g foi transferida para béquer de 100mL, sendo adicionada a mesma, 50mL 

de HCl 1,0 mol L-1 e mantida sob agitação por 24 horas. Após processo de extração, as amostras 

foram filtradas em sistema a vácuo, sendo coletado o filtrado (Coagulante M4) e o sólido 

armazenado para outros estudos. 

Caracterização de efluente e ensaios de coagulação 

Amostra de efluente foi coletada em indústria de laticínios do município de Poços de Caldas – MG, 

sendo executada junta a mesma, analises de Zn, Al, Ca, Fe, Mg e Si através de espectrometria de 

emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES – VarianLiberty RL Sequencial). 

Análises de turbidez foram executadas através de turbidimetro (HACH 2100K), os parâmetros 

DQO e Fosforo foram analisados através de espectrofotometria UV/Vis (HACH DR 5000) e as 

análises de pH através de potenciômetro (Digimed) com eletrodo de membrana de vidro. Em 100 

mL de efluente, foram adicionados 2 mL do filtrado obtido na preparação do coagulante, a amostra 

foi submetida a agitação branda por 5 minutos. Após o período de agitação, a amostra foi mantida 

em repouso, sendo coletada alíquotas do sobrenadante em diferentes intervalos até o tempo de 

decantação máximo de 20 minutos. As alíquotas foram então submetidas as análises de pH, 

metais, DQO, fosforo e turbidez através das técnicas citadas anteriormente. Para fins de 

comparação com coagulante de Cloreto Férrico, amplamente utilizado em estações de tratamento 

de efluente, os procedimentos descritos acima também foram executados utilizando-se uma 

solução de Cloreto Férrico (FeCl3) de 1% (m/v).  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Para os ensaios de DQO e PO4
3- conduzidos através da espectrofotometria UV/Vis, foram 

construídas as respectivas curvas de calibração (Figura 1). 
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Figura 1: Curva de calibração espectrofotométrica para determinação de DQO (A) e PO4
3- (B).

 

As curvas de calibração constantes na Figura 1, apresentaram coeficiente de correlação linear 

confiável para aplicação em determinações quantitativas, sendo verificado valor de R2 = 0,997 

para DQO e valor de R2 = 0,991 para PO4
3-. Deste modo, as equações 1 e 2, foram determinadas 

e utilizadas para quantificação de DQO e PO4
3- nos procedimentos experimentais desenvolvidos 

neste trabalho. 

 

[ DQO ] (mg L-1) = ( Abs.* - 0,00831) / 6,0299 x 10-4                    eq. 1 

[ PO4
3- ] (mg L-1) = ( Abs.* - 0,00304) / 7,4617 x 10-4                    eq. 2 

 

Os ensaios de caracterização do resíduo de mineração através da espectrometria de Raio-X, 

evidenciou a predominância de óxido de alumínio (Al2O3) na massa do resíduo (Figura 2), sendo 

óxido de ferro (Fe2O3) e dióxido de silício (SiO2), os outros dois óxidos que apresentaram maiores 

quantidades em massa, porém, muito abaixo do óxido de alumínio. Os resultados são 

importantes, uma vez que Fe3+ e Al3+ são os metais mais empregados como coagulantes em 

processos de coagulação, evidenciando um fator em potencial para estudo de aplicação do 

resíduo em ensaios de coagulação. 

Vale destacar que, o processo de tratamento do resíduos (extração ácida) não impactou de modo 

significativo na composição em massa do resíduo, o que implica afirmar que, a composição do 

extraído, além de conter íons solúveis, também apresenta partículas de pequeno diâmetro, que 

podem auxiliar nos processos de coagulação, por serem constituídas de óxidos de ferro e 

alumínio, principalmente. 

A caracterização do efluente pré-tratamento, evidenciou valor de pH = 6, concentração em mg L-1 

de 10,83 (Zn), 15,89 (Al), 105,00 (Ca), 56,3 (Fe), 17,9 (Mg), 9,89 (Si) e < 1,0 ( Sr, Ti e Mn). 
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Valores 778 uT (turbidez), 12.014,79 mg L-1 (DQO) e 4.934,79 mg L-1 (PO4
-3), evidenciando que, 

principalmente o elevado teor de matéria orgânica (DQO e PO4
-3 ), torna a etapa de tratamento 

biológica demorada e pouco eficiente, sendo necessária portanto, a remoção prévia de carga 

orgânica pelo processo físico-químico de coagulação. 

 

Figura 2: Composição percentual de óxidos metálicos em resíduo de mineração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Dados de remoção de metais (A), turbidez (B), DQO (C) e PO4
-3 (D) em efluente após 

processo de coagulação com coagulante M4 e FeCl3. 
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Após executado os ensaios de coagulação, a Figura 3 apresenta os resultados de remoção dos 

parâmetros Metais (A), Turbidez (B), DQO (C) e PO4
-3 (D) utilizando os coagulante M4 e FeCl3. 

Em relação ao monitoramento de metais no efluente tratado, observa-se que a adição do 

coagulante M4 permitiu a remoção dos metais que já estavam presentes no efluente, 

provavelmente devido a processos de adsorção junto aos flóculos formados no processo de 

coagulação, sendo o mesmo observado para a adição do coagulante FeCl3, com exceção do 

parâmetro Fe, que sendo metal constituinte do respectivo coagulante, elevou a concentração de 

Fe no efluente final a 1,08 g L-1, dando ao efluente uma coloração amarelada. 

Esta evidencia de remoção dos íons metálicos após a inserção do coagulante M4, corrobora para 

a evidencia da não poluição ambiental devido ao uso do coagulante (tratando-se dos parâmetros 

analisados), pois os dados deixam explícitos que, mesmo o coagulante possuindo um percentual 

em massa elevado de óxidos de alumínio e ferro, estes não foram incorporados no efluente final, o 

que poderia ser um problema caso o teor de íons metálicos no efluente final fosse verificado. 

Vale destacar que, ambos os coagulantes apresentaram para a etapa de coagulação, remoção de 

matéria orgânica (DQO e PO4
-3) acima de 70% nos primeiros 5 minutos de decantação, o que 

contribui positivamente para a etapa posterior (tratamento biológico), onde a remoção biológica é 

dependente da carga orgânica inicial do efluente.  Uma remoção de ao menos 60% da carga 

orgânica inicial, é tido como sendo de suma importância para a etapa posterior de tratamento 

biológico, e os valores obtidos de remoção acima de 70% para o coagulante M4, evidencia sua 

aplicação. 

A Tabela 1 apresenta os resultados comparativos de remoção dos parâmetros entre os diferentes 

coagulantes e os limites estabelecidos pela legislação. 

 

Tabela 1: Dados comparativos de remoção de parâmetros em efluente de laticínio. 
Parâmetro COPAM/CERH-MG N°1 / 2008 

(VMP) * 
FeCl3 

[   ] / Remoção % 
M4 
[   ] / Remoção % 

DQO 180 mg L-1 - 3700 mg L-1     / 62 
Fosforo 0,1 mg L-1 125 mg L-1    / 98 156 mg L-1       / 97 
Turbidez 100 uT 52 uT            / 93 67 uT             / 82 
pH 6 - 9 2,4                / - 5,4                 /    - 
* Os valores máximos permitidos (VMP) utilizados como referência são aqueles atribuídos a água 

de classe II de acordo com a resolução Conama 357/2005 e 430/2011. 

 

É importante destacar que, de acordo com os dados constantes na Tabela 1, os valores obtidos 

para os parâmetros após a etapa de coagulação encontram-se acima dos VMP pela legislação, 
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porém em quantidades muito inferiores às originais, ressaltante que após a etapa de coagulação, 

os efluentes passam obrigatoriamente pela etapa de biodegradação.  

A Figura 4 apresenta as características do efluente bruto e tratado com os coagulantes M4 e 

cloreto férrico. 

A Figura 4 através das suas características visuais, evidencia que em ambos os processos a 

coagulação mostrou-se eficiente para o período de 5 minutos de decantação após a adição do 

coagulante. Porém, vale destacar que, a amostra na qual foi aplicado o coagulante de FeCl3 

apresentou uma coloração intensamente laranja, coloração esta característica dos coagulantes a 

base de Fe3+, deixando evidente que, para fins de monitoramento ambiental, o parâmetro ferro 

não atende a legislação ambiental vigente para fins de descarte de efluentes industriais. 

 

Figura 4: Características visuais do efluente bruto submetido aos processos de coagulação com 

os diferentes coagulantes (M4 e FeCl3). 
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Figura 5: Concentração de metais (A) e concentração de DQO (B) após processo de coagulação. 

 

 

Para o respectivo estudo, a presença do ferro no efluente final pode ser verificado através da 

Figura 5, sendo verificado concentração de Fe3+ de aproximadamente 1.100 mg L-1 (A), além de 

influência negativa no processo de quantificação de DQO no efluente após tratamento (B) devido 

a coloração laranja provinda da presença dos íons Fe3+, que afeta negativamente as quantificação 

através do método espectrofotométrico, pois o ferro contribui com a absorção da radiação na 

região de comprimento de onda utilizados nos ensaios quantitativos de DQO. 

De modo geral, os dados comparativos evidenciam que a ação do coagulante M4 possui eficiência 

muito próxima ao FeCl3, sendo que otimização nos processos de obtenção do coagulante M4 

pode ser ajustadas através de estudos de influência do ácido extrator, concentração do ácido, 

tempo de extração, processo de extração através de diferentes energias (micro-ondas e 

ultrassom), dentre outros, permitindo a produção de um coagulante mais concentrado e eficiente a 

partir de um resíduo de processo industrial obtido em industrias de mineração. Destaca-se 

também que, durante os ensaios, o coagulante FeCl3 precisou ter o pH ajustado, uma vez que 

diminui o pH do efluente a valores próximos de 2, o que não foi necessário para o coagulante M4, 

que mesmo sem a etapa de ajuste de pH, apresentou boa eficiência na formação de flóculos. 

 

CONCLUSÃO 

Resíduos de processos industriais podem ter aplicação em outros processos, sendo que o 

respectivo trabalho, abordou o uso de um resíduo de mineração para tratamento de um resíduo de 

indústria de alimentos. A remoção acima de 60% para todos os parâmetros avaliados (Turbidez, 

DQO, PO4
-3) evidencia a aplicabilidade do coagulante M4. Destaca-se ainda que, a obtenção do 

Zn Al Ca Fe Mg Si Sr Ti Mn

0

200

400

600

800

1000

1200

 

 

 A. Pura
 M4
 FeCl

3

[ 
M

e
ta

l]
 (

m
g

.L
-1
)

A

0 5 10 15 20

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

 

 

 M4
 FeCl

3

[ 
D

Q
O

] 
(m

g
.L

-1
)

Tempo de Decantacao (min)

B



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    230 

 

coagulante M4 é de fácil execução, o que contribui para a minimização de custos no processo e 

torna a atividade uma pratica sustentável para as indústrias de mineração, que muitas vezes não 

possuem destinação para os respectivos resíduos, gerando custos para o tratamento e disposição 

final adequada. 
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RESUMO  

Sistemas para tratamento de efluentes que incorporam a tecnologia de biofilmes se popularizaram 

ao redor do mundo desde seu desenvolvimento. Apesar de consolidada sua aplicação e eficácia, 

a tecnologia ainda  é alvo de muitos estudos para o desenvolvimento de novos materiais para os 

reatores móveis (biomídias), como geometria das mesmas, melhores sistemas de aeração, 

facilidades para operação do sistema, dentre outros. É comum no âmbito acadêmico encontrar 

testes e avaliações em plantas piloto sobre estes sistemas. Entretanto, faz-se necessário também 

discutir a operação destes sistemas em âmbito de escala plena. Este trabalho buscou quantificar a 

biomassa aderida em sistemas de biofilme de MBBR e IFAS  de duas plantas de escala plena da 

SANASA, com vazões de 7,0 L/s e 86,0 L/s, encontrando resultados de biomassa aderida de 2,65 

a 14,07 gSSV/m² para o sistema MBBR e de 2,26 a 6,18 gSSV/m² para o sistema IFAS.  Além de 

correlacionar a biomassa aderida com a eficiência destas plantas buscou-se avaliar o 

desempenho destas estações para propor melhorias e novos procedimentos operacionais que 

garantam uma boa eficiência. 

Palavras-chave: MBBR, IFAS, biomassa aderida, Estação de Tratamento de Esgoto. 
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INTRODUÇÃO 

No ano de 1988 teve-se o inicio do desenvolvimento de tecnologia de biofilmes, denominada 

MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Tal concepção de tratamento se tornou muito atrativa em 

estações de tratamento de esgotos frente à tecnologia de Lodos Ativados, devido às muitas 

vantagens apresentadas em relação a última: a) maior incremento de carga com pouca 

necessidade de área; b) bom funcionamento (mesmo após choques hidráulicos); c) a 

possibilidade de remoção de nutrientes como nitrogênio. Somente no ano de 2003, JONOUD et al 

(2003) reportaram mais de 100 unidades que utilizavam reatores de MBBR em todo mundo, que 

contemplavam o tratamento de esgoto sanitário e de efluentes industriais.  

Entendido como uma variante do processo de lodos ativados, o processo MBBR consiste na 

operação de tanques de aeração com a introdução de um meio suporte, também chamado de 

biomídia, que possibilita a formação de biofilmes em decorrência do transporte de componentes 

necessários (matéria orgânica, oxigênio e nutrientes). Tais componentes são adsorvidos na 

superfície do biofilme e transportados por difusão, sendo assim metabolizados pelo conjunto 

microbiano ali formado, que se adere ao meio suporte. 

No que tange às biomídias, as mesmas ficam sujeitas a agitação promovida pelo sistema de 

aeração ou por um misturador, apresentado dessa maneira, elevada mobilidade e como 

consequência, exposição e contato com a massa líquida em suspensão. Tal condição de 

operação faz com que o sistema seja operado como um reator biológico híbrido, no qual os 

organismos decompositores são mantidos tanto em suspensão na massa líquida como também 

aderidos aos meios suportes (OLIVEIRA, 2008), o que permite a manutenção de uma maior 

quantidade de biomassa e de uma maior quantidade de substrato para biodegradação. 

Conforme destaca (BASSIN e DEZOTTI, 2008), tal concepção concede a célula bacteriana 

diversas vantagens, já que permite que as mesmas cresçam aderidas a um material suporte, 

formando assim biofilmes, permitindo dessa maneira sua proteção contra agentes agressivos, 

como por exemplo, compostos recalcitrantes. Outro ponto que se deve considerar, é que, 

processos com biofilmes apresentam maior potencial de depuração de matéria orgânica devido a 

alta atividade e variedade microbiana existente nestes ambientes.  

No sistema MBBR típico, conhecido como tradicional, não se tem o tradicional reciclo de lodo 

comum como em sistemas de lodo ativado, conforme pode ser visualizado na figura 1. Embora a 

remoção de matéria orgânica carbonácea e a nitrificação sejam os principais objetivos, nessa 

concepção de tratamento de esgotos também podem ser alcançadas a desnitrificação e a 

remoção de fosforo, podendo combinar processos aeróbios, anaeróbios e anóxicos. 

 

 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    234 

 

Figura 1 – Esquema de sistema MBBR 

 

 

Uma evolução do MBBR é o sistema IFAS (Integrated Fixed Film Activated Slugde), cuja 

concepção de tratamento de esgoto se diferencia do primeiro pela recirculação de lodo, conforme 

pode ser visualizado na figura 2. Esta concepção de tratamento de esgoto se destaca por permitir 

que o processo típico de lodos ativados seja adaptado com poucas obras civis, aumentando, 

dessa maneira, a capacidade de carga do sistema, uma vez que se tem um aumento da carga de 

sólidos no tanque de aeração, e com isso, a biomassa aderida ao biofilme. 

 

Figura 2 – Esquema de sistema IFAS 

 

 

Entretanto, apesar de bastante consolidada, a tecnologia de MBBR, assim como suas variantes,  

continuam sendo alvos de diversos estudos, já que na prática, ainda carecem de maiores dados 

para a operação de plantas reais em escala plena, especificamente no que diz respeito aos 

parâmetros de controle de processos e operacionais, assim como pesquisas utilizando diferentes 

materiais para uso nas biomídias, identificando demais fatores que interferem em sua operação, 

tais como a transferência de oxigênio nos sistemas de aeração e combinações de arranjos com 

sistemas que promovem a remoção de nutrientes. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo promover uma quantificação da biomassa 

aderida em duas plantas de escala real plena, através da utilização de uma metodologia 
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conhecida como “Limpeza/Lavagem”, que foi escolhida devido a sua facilidade para a aplicação 

no dia-a-dia em plantas de tratamento de esgoto, buscando dessa maneira, comparar os 

resultados encontrados neste trabalho com valores disponibilizados na literatura, de modo a 

correlacioná-los com o desempenho de cada uma das estações escolhidas. 

As plantas de tratamento de esgoto em escala real plena escolhidas neste trabalho compõem 

atualmente o sistema de tratamento de esgotos da SANASA e estão localizadas no município de 

Campinas. As mesmas apresentam as seguintes concepções de projeto e características 

operacionais: 

 ETE ABAETÉ: projetada como um sistema provisório, com uma com vazão de 7,0 L/s, tal 

planta de tratamento de esgoto utiliza a concepção de CEPT (Chemically Enhanced Primary 

Treatment) – Tratamento Primário Quimicamente Assistido combinado com MBBR. O coagulante 

usado no CEPT é o PAC – Policloreto de Alumínio e o Quaternário de Amônia. O sistema CEPT 

remove entre 50 a 60% da DQO do Efluente Bruto. A biomídia usada é de polietileno com área 

específica de 500 m²/m³ e dimensões de 12 por 9 mm. O sistema biológico é composto por dois 

containers de 40 pés com quatro compartimentos de largura de 2,35m, comprimento de 3,00m e 

2,39m de altura. O primeiro compartimento é o MBBR, com tempo de detenção de 40 minutos, 

seguido de um decantador primário de área de 7,05 m2 e de um compartimento de biomídia fixa 

onde é utilizada uma biomídia denominada comercialmente como Bio-Block 100 com dimensões 

de 54 x 54x 55 cm. No final do processo tem-se um decantador secundário. É utilizado com 

sistema de aeração com difusor circular de ar de bolhas grossas.  A estação conta com dois 

sopradores com vazão de 288 Nm3/h e potência de 5 CVs. No período analisado a concentração 

de oxigênio dissolvido no tanque de aeração variou de 1,5 a 2 mg/L. 

 

Figura 3 – Visão Geral ETE Abaeté 
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Figura 4 – Fluxograma ETE Abaeté 

 

 

 ETE Capivari I,  com uma vazão de 86 L/s, tal planta de tratamento de esgoto opera com 

um reator anaeróbio de fluxo ascendente (RAFA/UASB), seguido de IFAS e decantador 

secundário. O corpo receptor do esgoto tratado é o Rio Capivari pertencente à Classe 2, segundo 

o Decreto Estadual nº 10755 de 22/11/77. A configuração da ETE é composta por Estação 

Elevatória de esgoto bruto, tratamento preliminar (grades mecanizadas), tratamento biológico 

(reatores anaeróbios, IFAS e decantador) e desinfecção com hipoclorito de sódio, além do 

tratamento de lodo dos reatores anaeróbios e lodo excedente do sistema aeróbio. O sistema IFAS 

recebe o efluente tratado dos UASBs (65%) - que por sua vez remove entre 54 e 65% da DQO do 

esgoto bruto - e parte do esgoto bruto (35%) que é diretamente encaminhado a partir das caixas 

desarenadoras. O meio suporte utilizado no tanque de aeração da ETE Capivari I é de material 

PEAD, com área específica de 687 m²/m³, diâmetro e altura de 2,5cm, e ocupa cerca de 20% do 

volume do tanque, ou seja, 310m³. O tempo de detenção do tanque de aeração para a vazão 

média é de 5,2h. No período das análises observaram-se valores de oxigênio dissolvido na faixa 

de 2,26 a 6,18 mg/L. O fornecimento de oxigênio para o tratamento é realizado através de dois 

sopradores de 250HP cada, sendo um deles reserva, além de tubos de distribuição e  difusores de 

bolha grossa de aço inox. 
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Figura 5 – Visão geral ETE Capivari I 

 

 

 

 

Figura 6 – Fluxograma ETE Capivari I 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Durante o período de novembro de 2016 a abril de 2017, foram realizadas mensalmente, coletas 

de amostras nos tanques de aeração de ambas plantas de tratamento de esgoto, promovendo 

dessa maneira a retirada aleatoriamente de biomídias para a quantificação em laboratório das 

ETEs Abaeté e Capivari I, conforme pode ser visualizado nas figuras 7 e 8. 

 

Figura 7 – Compartimento do MBBR no reator biológico da ETE Abaeté 

 

 

Figura 8 – Biomídia do IFAS na ETE Capivari I. 
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Para a quantificação de biomassa aderida nos meios suportes das estações, foi utilizada a 

metodologia “Limpeza/Lavagem”, que consiste em remover a biomassa aderida nas biomídias por 

meio de lavagem com água destilada, realizando para tanto, os procedimentos listados abaixo, 

conforme pode ser visualizado nas figuras 9 e 10: 

 Foram retiradas, de forma aleatória, 25 peças do interior do reator MBBR/IFAS, sendo as 

mesmas colocadas conjuntamente em um recipiente contendo volume de 250 ml de água 

destilada. Tal recipiente foi então vedado e agitado de forma a promover o desprendimento dos 

sólidos aderidos; 

 Foi transferida toda a massa líquida para outro recipiente e reintroduzido novo volume de 

250 ml de água destilada no recipiente contendo os meios suporte, tendo-se a repetição dos  

procedimentos anteriores,  visando à remoção da massa de sólidos eventualmente ainda aderida; 

 Ambos os volumes foram reunidos, totalizando assim um volume de 500 ml a totalidade da 

massa líquida e a partir desta, foi promovida a marcha total de sólidos da forma como preconizada 

(APHA, 2006). 

 

Figura 9 – Método de limpeza + lavagem 
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Figura 10 – Biomídias antes e depois da lavagem 

   

 

 Para o cálculo da biomassa aderida, foi levantado o número de unidades de biomídias por 

m³, conforme dados do fabricante. A partir deste dado, e sabendo o volume de biomídias 

colocadas em cada tanque, foi possível quantificar as biomídias por tanque de aeração. 

 Com os resultados analíticos de sólidos suspensos voláteis a partir de amostras de 0,5L, 

foi extrapolado o valor para o tanque todo, conforme segue na equação 1.1: 

 

25

5,0 BIOMIDIASBIOMIDIA
TA

NSSV
S


    Equação 1.1 

Onde: 

STA – Sólidos aderidos totais do tanque de aeração; 

SSVBIOMIDIAS – Resultado analítico a partir da amostra de 0,5L; 

NBIOMIDIAS – Número de biomídias no tanque. 

 

 Foi também levantando junto ao fabricante a informação de área superficial específica. O 

totalizado se deu pela seguinte fórmula: 

 

ESPECIFICABIOMIDIATOTAL ASVAS     Equação 1.2 

Onde: 

ASTOTAL – Área superficial total; 

VBIOMIDIA – Volume de biomídias; 

ASESPECIFICA – Área superficial específica 

 

 Para o cálculo da biomassa aderida por superfície de biomídia, fez-se o ASTOTAL pelo STA, 

ou seja, o resultado da equação 1.2 pelo resultado da equação 1.1, que é expressa em g/m². Tal 

metodologia também foi utilizada por Oliveira (2008), que adotando a Área Superficial Específica 
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de 600 m²/m³ obteve resultados de 40,3 gST/m², 23,8 gSST/m² e 15,6 gSSV/m², para os 

parâmetros ST, SST e SSV, respectivamente. 

 Os parâmetros operacionais analisados para o desempenho das estações foram: OD 

(Oxigênio Dissolvido), pH e SST (Sólidos Suspensos Totais) do tanque de aeração, além da DQO 

(Demanda química de Oxigênio) do esgoto bruto de entrada e saída dos sistemas. 

 A partir destes parâmetros foram calculados os parâmetros operacionais COS (carga 

orgânica superficial) - que é a razão entre a carga aplicada ao reator biológico e a totalizada da 

área superficial em função da biomídia - e COV (carga orgânica volumétrica) que é a razão entre a 

carga aplicada ao reator biológico e o volume do mesmo. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Comparando os resultados das duas estações da SANASA (Tabela 1), verificou-se que as faixas 

de sólidos por área superficial disponível foram similares, mesmo com meio suporte de áreas 

específicas diferentes. 

 

Tabela 1 – Resumo dos resultados obtidos no estudo 

ETE 
Área 

Específica 
[m²/m³] 

Volume de 
ocupação 

[%] 

DQO 
média de 
entrada 
(mg/L) 

DQO média de 
entrada no 

sistema 
biológico (mg/L)

DQO 
média 

de saída 
(mg/L) 

SSV 
/ 

SST

Faixa de 
eficiência 
total da 
ETE (%) 

Faixa de 
Biomassa 
aderida 

(gSSV/m²) 

ABAETE 500 28 1136 320 177 0,87 75 a 92  2,65 a 14,07

CAPIVARI I 687 20 628 376 68 0,79 89 a 92 2,26 a 6,18 

 

Tabela 2 – Resumo dos resultados obtidos em outros estudos 

Referência 
Tipo de 

experimento 
Tipo de 
efluente 

Área 
Específica 

[m²/m³] 

Volume de 
ocupação 

[%] 

Biomassa 
aderida 

Unidade 

HONG-BIN et al (2007) Laboratorial - 614 60 5 gSSV/m² 

LUOSTARIEN et al (2006) Laboratorial - 500 50 26 a 44 gSST/m² 

ANDREOTTOLA et al 
(2003b) 

Planta - Escala 
real 

Restaurante 500 42 4 gSST/m² 

JAHREN et al (2002) Laboratorial 
Papel e 
Celulose 

500 58 1,4 a 1,9 gSSV/m² 

RUSTEN et al (1998) 
Planta -Escala 

real 
- - 48 4,25 gSST/l 

RUSTEN et al (1994 a) 
Planta -Escala 

real 
- 300 60 4 gSST/l 

RUSTEN et al (1994 b) Laboratorial 
Papel e 
Celulose 

- 70 2,3 gSST/l 

OLIVEIRA (2008) 
Planta – Escala 

real 
Esgoto 

doméstico 
600 20 15,6 gSSV/m² 
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Os valores encontrados evidenciaram a formação do biofilme e os resultados das análises para o 

método escolhido de quantificação da biomassa aderida se mostraram dentro da faixa de 

resultados de outros experimentos, sugerindo assim, que o método adotado é válido para a 

determinação deste parâmetro uma vez que os resultados em planta piloto e escala plena se 

aproximaram. 

Os valores da relação SSV/SST obtida em termos médios foram de 0,87 para a ETE Abaeté e de 

0,79 para a ETE Capivari I, o que indicou que grande parte da massa de sólidos aderidos era de 

biomassa ativa.  

Embora existam erros e imprecisões na metodologia de quantificação adotada, como não levar 

em consideração o ciclo todo da formação do biofilme, assim como o desprendimento do último, 

como normalmente ocorre no tanque de aeração, a metodologia propiciou elementos para se 

avaliar preliminarmente, e de maneira prática, o acúmulo de biomassa aderida nas biomídias. 

Outros métodos de quantificação de biomassa aderida também foram adotados por Oliveira 

(2008), porém este trabalho não contemplou os mesmos por serem considerados de maior 

complexidade de execução no dia a dia das plantas de tratamento de esgoto escolhidas. 

 

Figura 11 – Correlação de biomassa e eficiência das ETEs 

 

 

Embora a modelagem matemática aponte para evidências (valores de R² aproximadamente de 1,0 

para ambas as ETEs) que a biomassa aderida se correlacione de alguma forma com a eficiência, 
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o que era esperado neste estudo, outros fatores tais como a taxa de OD, pH, temperatura, e 

outras condições operacionais tais como o descarte de lodo excedente e o desempenho do 

decantador influenciam de forma prática, o que faz com que a realidade seja diferente do 

resultado modelado. 

O parâmetro serve como uma boa aproximação para uma análise qualitativa. Entretanto, para 

uma análise quantitativa são necessários um conjunto de dados maior, formando um histórico de 

eventos para se correlacionar a eficiência do sistema com a biomassa aderida e controlar outros 

parâmetros tais como OD e pH (figuras 12 e 13) e as condições operacionais, que servem de 

condições de contorno para análise. Os parâmetros de DQO de entrada e vazão tiveram uma 

influência menor já que o MBBR e IFAS são resistentes a choques de carga. 

 

Figura 12 – Gráfico de Resultados da ETE Capivari I 

 

 

 

Na ETE Capivari I os valores de biomassa aderida variaram conforme a concentração de oxigênio 

dissolvido no meio, sendo que quanto maior a taxa, maior a quantidade de biomassa aderida nas 

biomídias. 

A eficiência se manteve praticamente constante, sendo que a menor apresentada para o sistema 

IFAS (72,36%) foi quando a biomassa aderida apresentou também o menor valor (0,38 g/m²). 

 

1 2 3 4 5 6

21/11/16 12/12/16 16/1/17 20/2/17 27/3/17 17/4/17

biomassa aderida (g/m²) 1,18 3,71 4,54 0,77 0,38 2,75

Remoção DQO (%) ‐ eficiência geral ETE 91,67% 89,09% 88,73% 90,14% 84,16% 91,04%

Remoção DQO (%) ‐ eficiência IFAS 87,08% 81,08% 81,86% 82,99% 72,36% 84,86%

OD (mg/L) 3,86 4,70 6,18 2,26 4,63 5,07

pH 6,7 7,1 6,6 6,9 6,5 6,5

SST TANQUE (x10³mg/L) 2,96 3,88 3,74 3,54 3,05 3,61
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Figura 13 – Gráfico de Resultados da ETE Abaeté 

 

 

No caso da ETE Abaeté na data 17/01/2017 obteve-se 2,65 gSSV/m².dia e mesmo assim uma 

boa eficiência. Neste caso, ocorreu um aumento da taxa de OD por uma intervenção programada 

na ETE. Não se manteve a taxa de OD em 2 mg/L para os demais eventos, pois a manutenção 

desta taxa implicaria em reduzir a aeração de outros componentes do sistema biológico (tanque 

de mídia fixa). Atualmente busca-se balancear o OD para todo o sistema biológico. Os dois 

sopradores da ETE não dispõem de inversor de frequência, sendo todo o controle da aeração 

realizado através de registros. Além disso, no período de Dezembro de 2016 a Março de 2017 a 

ETE Abaeté ficou com apenas 01 soprador devido ao outro estar em manutenção. 

De um modo geral o OD no MBBR ETE Abaeté encontra-se um pouco abaixo do recomendado 

que seria uma taxa de pelo menos 3,0 mg/L. 

Segundo a ABNT/NBR 12.209:2011, a massa de SSV aderida não pode ser considerada superior 

a 12 gSSV/m² de área superficial específica do material suporte de biomassa. No caso da ETE 

Abaeté ocorreram dois eventos que superam este limite e mesmo assim o sistema manteve sua 

eficiência usual e não ocorreram entupimentos do meio suporte. 

Foi observado que a concentração de SST do tanque de aeração não apresentou uma correlação 

direta com a biomassa aderida. Entretanto, para manter a eficiência do sistema biológico é 

necessário um controle deste parâmetro através de descartes periódicos de lodo. 

 

1 2 3 4 5 6

07/12/2016 17/01/2017 08/02/2017 21/02/2017 22/03/2017 06/04/2017

Biomassa aderida (g/m²) 8,47 2,65 13,33 10,53 7,32 14,12

Remoção DQO ‐ Eficiência MBBR (%) 38,16 42,47 40,69 52,53 41,79 48,00

Remoção DQO ‐ Eficiência geral ETE (%) 80,34 79,51 74,87 91,51 77,27 87,88

OD (mg/L) 1,5 2 1,5 1,8 1,6 1,5

pH 7 7,1 7 7,3 6,5 7,3

SST TANQUE (x10²mg/L) 1,43 0,83 1,29 7,14 1,52 0,81
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Figura 14 – Valores de COS e COV para a ETE Capivari I 

 

 

Figura 15 – Valores de COS e COV para a ETE Abaeté 
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Os parâmetros de COS e COV comumente usados em projeto de sistema MBBR, no caso da ETE 

Capivari I, se mostraram na faixa de 9,35 a 15,03 gDQO/m².dia e de 1,29 a 2,08 KgDQO/m³.dia, 

respectivamente. Na ETE Abaeté, foram obtidos faixas maiores, de 26 a 61 gDQO/m².dia para 

COS, e de 3,65 a 6,58 KgDQO/m³.dia para a COV. 

Ainda que a COS melhor caracterize os processos MBBR e IFAS, a literatura abrange ampla faixa 

de valores para o caso de esgotos sanitários: 20 gDBO/m².d (ODEGAARD et al., 1993); entre 1 e 

5 gDBO/m².d (HEM et al., 1994); entre 0,6 e 15 gDBO/m².d (RUSTEN et al., 1997); entre 1,5 e 3,0 

gDBO/m².d (DAUDE & STEPHENSON, 2003). 

Mota (2015) utilizou sistema suporte de PVA- Gel com área superficial de 2500m2/m3, onde foram 

colocados 75 litros de PVA Gel em cada tanque, com área superficial total de PVA-Gel de 375m2. 

A COS aplicada média variou de 1,87 a 17,5 gDQOm-2d-1. 

HELNESS (2007) recomenda, de forma geral, para projetos de MBBR o emprego de COS sempre 

inferior a 4,0 gDQO/m².d, não se referindo a existência ou não de recirculação. 

Nota-se portanto, que os valores de COS encontrados para as ETEs deste estudo variaram de 9 a 

61 gDQO/m².dia, porém ainda assim foram apresentadas eficiências médias de até 92% de 

remoção de DQO quando considerado o sistema global. 

Comparando apenas os sistemas biológicos, a eficiência do sistema da ETE Capivari I apresenta 

melhores resultados com relação a ETE Abaeté embora em termos de biomassa aderida a ETE 

Abaeté apresentou maior acumulação. Os valores de COS e COV da ETE Capivari I  são mais 

próximos aos valores encontrados na literatura implicando num projeto mais robusto o que indica 

uma possibilidade de melhoria talvez relacionada com o sistema de aeração, recirculação ou 

decantação do sistema da ETE Abaeté. 

 

CONCLUSÃO 

O trabalho proposto sugere que os procedimentos utilizados para a análise e quantificação da  

biomassa aderida ao meio suportes representam boa aplicabilidade na operação de plantas de 

tratamento de esgotos que possuem como concepção de projeto MBBR ou IFAS, porém tais  

resultados necessitam ser avaliados conjuntamente e correlacionados com outros fatores. O 

resultados apresentados neste trabalho também sugerem que para a determinação de uma faixa 

ideal de biomassa aderida ao meio suporte, faz-se necessário que se realizem estudos 

específicos em cada planta de tratamento de esgoto, sendo os mesmos embasados num conjunto 

de dados relevantes, como condições operacionais e parâmetros de controle delimitados. 

Os resultados apontam faixas de valores de eficiência  próximos entre os encontrados para a ETE 

Abaeté e a ETE Capivari I, demonstrando que os processos estão sendo bem operados. A 

continuidade da avaliação será determinante para encontrar uma faixa ótima para a biomassa 

aderida que correlacione com a eficiência desejada. De posse desta relação, procedimentos 
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operacionais poderão ser adotados utilizando esta metodologia que, a princípio, se mostrou 

aplicável para o dia-a-dia das estações. 

Novos estudos poderiam avaliar a remoção de nutrientes tais como o nitrogênio e fósforo, 

desenvolver o modelo matemático da correlação entre biomassa aderida e eficiência e comparar 

este método de quantificação com outros métodos de quantificação disponíveis. 

 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12.209:2011: Elaboração de projetos 

hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários. Rio de Janeiro: ABNT, 

2011. 53 p. 

ANDREOTOLLA, G; DAMIANI, E; FOLADORI, P; NARDELLI, P; RAGAZZI, M. (2003)b. 

“Treatment od mountain refuge wastewater by fixed a moving bed biofilm systems”. Water 

Science and Technology, Vol 48 (11-12). pp. 169-177. 

ANDREOTOLLA, G; FOLADORI, P; RAGAZZI, M; TATÀNO, F. (2000). “Environmental 

comparison between MBBR and activated system for the treatment of municipal wastewater”. 

Water Science and Technology, Vol 41 (4-5). pp. 375-382. 

APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21. ed. 

Washington, DC: APHA, 2006. 

BASSIN, J.P., 2011, “Novos processos de remoção de nitrogênio”. In: DEZOTTI, M., SANT’ANNA 

JR, G.L., BASSIN, J.P. (Org.) Processos biológicos avançados para tratamento de efluente e 

técnicas de biologia molecular para o estudo da diversidade microbiana, Rio de Janeiro: 

Editora Interciência. 

DAUDE, D; STEPHENSON, T. (2003). “Moving bed biofilm reactors: a small-scale treatment 

solution”. Water Science and Technology, Vol 48 (11-12). pp. 251-257. 

HELNESS, H. (2007). Biological phosphorous removal in a moving bed biofilm reactor. Doctoral 

Dissertation, Norwegian University of Science and Technology, Norway. 

HEM, L, J; RUSTEN, B., ØDEGAARD, H. (1994). “Nitrification in a Moving Bed Biofilm Reactor”. 

Water Research. Vol 28 (6), pp. 1425-1433. 

HONG-BIN, Y; XIE, Q, YUN-ZHENG, D. (2007). “Medium-Strength Ammonium Removal Using a 

Two-Stage Moving Bed Biofilm Reactor System”. Environmental Engineering Science. Vol 24 

(05) pp 295-601. 

JAHREN, S, J; RINTALA, J, A; ODEGAARD, H. (2002). “Aerobic moving bed biofilm reactor 

treating thermomechanical pulping whitewater under thermophilic conditions”. Water Research, 

Vol 36, pp 1067-1075. 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    248 

 

JONOUD, S; VOSOUGHI, M; KHALILI DAYLAMI, N. (2003). “Study on nitrification and 

denitrification of high nitrogen and COD load wastewater in moving bed biofilm reactor”. Iranian 

Journal of Biotechnology, Vol 1, (2), pp. 115-120. 

LUOSTARINEN, S., LUSTE, S., VALENTIN, L., RINTALA, J., (2006), “Nitrogen removal from on-

site treated anaerobic effluents using intermittently aerated moving bed biofilm reactors at low 

temperatures”, Water Research, v. 40, n. 8, pp. 1607-1615. 

MOTA, A.M.C., 2015. “Avaliação de um sistema Híbrido integrado de lodo ativado e biofilme em 

leito móvel para tratamento de esgotos domésticos, utilizando PVA-Gel como meio suporte”. 

Dissertação de Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, Publicação 

PTARH.DM-173/2015, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de 

Brasília, Brasília, DF, 199p 

OLIVEIRA, D.V.M., 2008, Caracterização dos Parâmetros de Controle e Avaliação de 

Desempenho de um Reator Biológico com Leito Móvel (MBBR) [Rio de Janeiro]. Dissertação – 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE. XII, 91p. 

ØDEGAARD, H., RUSTEN, B., 1993. Wastewater treatment with aerated submerged biological 

filters. Journal Water Pollution Federation, v.56(5), p. 424-431. 

RUSTEN, B; MCCOY, M; PROCTOR, R; SILJUDALEN, JON G. (1998) “The innovative moving 

bed biofilm reactor/Solids contact reaeration process for secundary treatment of municipal 

wastewater”. Water Environment Research, Vol 70 (5), pp 1083-1089. 

RUSTEN, B; SILJUDALEN, J, G; NORDEIDET, B. (1994)a “Upgrading to nitrogen removal with the 

KMT moving bed biofilm process”. Water Science and Technology, Vol 29 (12), pp 185-195. 

RUSTEN, B; MATTSSON, E; BROCH-DUE, A; WESTRUM, T. (1994)b “Treatment of pulp and 

paper industry wastewater in novel moving bed biofilm reactors”. Water Science and 

Technology, Vol 30 (3), pp 161-171. 

RUSTEN, B; KOLKINN, O; ØDEGAARD, H. (1997). “Moving bed biofilm reactors and chemical 

precipitation for high efficiency treatment of wastewater from small communities”. Water 

Science and Technology. 35 (6), pp 71-79. 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    249 

 

TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DO TIPO LODOS ATIVADOS 

POR AERAÇÃO PROLONGADA – GUIA OPERACIONAL 

 

Alice Borges Maestri(1) 

Graduanda em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Dieter Wartchow 

Engenheiro Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mestre em Hidrologia 

e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Doutor em 

Engenharia pela Universidade de Stuttgart. 

 

Endereço(1): Rua Teixeira de Carvalho, 94 - Medianeira – Porto Alegre – Rio Grande do Sul - 

CEP: 90880-300 - País - Tel: +55 (51) 99805-0818 - e-mail: alice.maestri@ufrgs.br 

 

RESUMO  

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, os sistemas de 

esgotamento sanitário no Brasil são ainda deficitários. Sendo assim, existe uma demanda para a 

implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário com Tratamento, a qual está localizada 

principalmente nas áreas urbanas. Para que as Estações de Tratamento atinjam a eficiência 

necessária para atingir os parâmetros de emissão exigidos pelos órgãos ambientais, é essencial, 

que a operação seja adequada. Este trabalho tem como objetivo a criação de guia para 

elaboração de um manual de operação da estação de tratamento de esgotos do tipo lodos 

ativados que poderá ser utilizado no município estudado entre outros. Dentre as diversas fases 

para a elaboração de um manual de operação, as fases que constituirão este trabalho são o 

levantamento de informações, através de uma revisão bibliográfica, e a definição de parâmetros 

para um futuro monitoramento de uma estação-tipo. 

Palavras-chave: Estação de Tratamento de Esgoto, guia operacional, lodos ativados 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – (SNIS), 50,3% da 

população possuem seus esgotos sanitários coletados, sendo que destes, 74,0% são tratados 

(BRASIL, 2015). Sendo assim, existe uma demanda para a implantação dos Sistemas de 

Esgotamento Sanitário (SES) com Tratamento, a qual está localizada principalmente nas áreas 

urbanas.  

O Município de Bagé, no Sudoeste do estado do Rio Grande do Sul, possui apenas 27,56% do 

esgoto gerado pela população tratado (BRASIL, 2015). Objetivando melhorar a qualidade de vida 
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dos seus munícipes, diminuindo a emissão de esgoto bruto a cursos d’água da região, o município 

realizou a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Esta estação não se 

encontra operante devido diversos motivos, dentre eles, a necessidade de complementação das 

obras e a falta de mão-de-obra capacitada para a operação da ETE.  

Para que as ETEs possam manter a sua eficiência, é preciso, além de um projeto adequado às 

características do município, a adoção de critérios técnicos no momento da implantação, bem 

como manutenção dos equipamentos e rigoroso controle da operação, de modo a garantir o 

funcionamento do sistema dentro das condições licenciadas (SOUZA et al, 2015). A construção de 

manuais para a operação de sistemas de tratamento de esgoto sanitário é de fundamental 

importância para garantir a eficiência na operação das ETEs. Os guias, conforme ReCESA (2008), 

devem ter uma identidade visual e uma abordagem pedagógica que visa estabelecer um diálogo e 

a troca de conhecimentos entre os profissionais em treinamento e os instrutores. Segundo o 

Oregon DEQ (2012), o manual deve apresentar informações de maneira mais acessível, incluindo 

menos narrativa e mais desenhos, esquemas, tabelas, agendas e listas de verificação, visto que, 

um operador que procura uma informação específica não deve ter que ler todo o manual, para 

encontrá-lo. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo a criação de guia para elaboração de um manual 

de operação da estação de tratamento de esgotos do tipo lodos ativados que poderá ser utilizado 

no município estudado entre outros. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A elaboração do guia operacional exige a caracterização da estação, o levantamento de 

parâmetros e de dados de operação. As fases constituintes deste trabalho são o levantamento de 

informações, através de uma revisão bibliográfica, e a definição de parâmetros para um futuro 

monitoramento de uma estação-tipo. A definição dos parâmetros de eficiência, retirados da 

bibliografia estudada, serão testados na estação-tipo e darão origem a um guia operacional. 

O guia operacional elaborado será aplicado à ETE do município de Bagé e apresentará uma 

descrição da estação, com os parâmetros utilizados para a elaboração do projeto e plantas de sua 

configuração. Visto que a ETE construída em Bagé possui um sistema muito similar à ETE São 

João-Navegantes, localizada na Zona Norte de Porto Alegre e administrada pelo DMAE 

(Departamento Municipal de Água e Esgoto), esta será utilizada como estação-tipo. 

Serão definidos parâmetros de eficiência, bem como parâmetros e procedimentos operacionais. 

Este trabalho está focado na apresentação dos resultados da primeira fase do estudo.  

A ETE São João-Navegantes, situada no Bairro Navegantes, onde será aplicado o guia, trata os 

esgotos provenientes do SES Navegantes, onde estão implantados e em operação 309,53 km de 

redes coletoras que representam 52,73% do total necessário para o atendimento de todo o SES 
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(DMAE, 2015). O processo de tratamento utilizado é o de lodos ativados, convencional sem 

decantação primária, e compreende: tanques com aeração por ar difuso, recirculação de lodo, 

decantadores secundários, adensamento do equalizado através de centrífugas, tratamento de 

lodo por digestão anaeróbia e desidratação através de centrífugas. As características do esgoto 

afluente da ETE estão apresentados na tabela abaixo.  

 

Tabela 1. Características médias do esgoto bruto da ETE São João (Fonte: Departamento 
Municipal de Água e Esgoto) 

Parâmetro  Unidade   

Capacidade nominal  L/s  444 

DBO5  mgO2/L  231,5 

DQO  mgO2/L  417,71 

N  mgN/L  37,07 

P  mgP/L  6,74 

Temperatura  ºC   

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A análise do projeto e a visita à estação permitiu esquematizar as etapas do processo construído 

em Bagé-RS, bem como identificar alguns pontos de monitoramento com seus respectivos 

parâmetros (Figura 1), que auxiliarão na elaboração do Guia para Operação da ETE. Os 

parâmetros de monitoramento estão identificados pela sigla PM. Na Figura 1 podemos observar 

os três pontos de monitoramento, destacados em laranja. 

 

Figura 1. Representação esquemática da estação e indicação dos pontos de 
monitoramento. 

 

A Tabela 2 apresenta uma proposta de atividades operacionais a serem realizadas em cada uma 

das diferentes unidades do tratamento, especificando sua frequência e método a adotar. Os 

parâmetros selecionados, assim como as faixas recomendadas para sua variação de operação 

estão apresentados na Tabela 3. Após o tratamento, o efluente deve apresentar as características 

destacadas na Tabela 4. 

Considerando sua semelhança com a ETE do sistema de Bagé-RS, a ETE São João Navegantes, 

será monitorada através do acompanhamento das operações e dos parâmetros propostos 

anteriormente. 
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O manual será estruturado conforme os seguintes itens: 

a) Descrição geral do processo: breve descrição do processo de tratamento aplicado e das várias 

unidades incorporadas a ETE. 

b) Plantas baixas da ETE e de seus componentes: mostrando locais dos interruptores principais, 

medidores de gás, impedidores de refluxo, tanques de combustível, armazenamento de 

equipamento auxiliar que possa estar relacionado com bombeiros que respondam a um alarme. 

c) Tabela com dados de projeto: população que abrange a ETE, padrões de eficiência e de saída 

do efluente e a capacidade de projeto de cada unidade de tratamento. 

d) Fluxogramas e perfis hidráulicos: esquemas simples que mostrem as unidades individualmente 

e a sequência de tratamento. 

e) Atividades (procedimentos) operacionais divididas pela sua frequência, além de fornecer um 

diagrama de fluxo mostrando as posições da válvula e empregar e indexar o sistema para 

identificação. 

f) Procedimentos de análise de amostras 

g) Procedimentos de partida e parada da ETE 

h) Manutenção dos equipamentos 

i) Procedimentos de emergência 

j) Ajuda rápida: tabelas contendo solução para alguns problemas que a ETE pode apresentar 

durante seu funcionamento. 

 

Tabela 2 - Proposta de guia das atividades operacionais (Fonte: MAESTRI, 2016) 
Atividade operacional  Frequência  Método 

Gradeamento 

Limpeza Manual  Duas a três vezes por semana Remover o material retido usando o rastelo 

Limpeza Mecanizada  Conforme necessário 

Manutenção dos equipamentos, tais como 
lubrificação de engrenagens, substituição de peças 
desgastadas e verificação dos componentes 
eletromecânicos 

Limpeza do desarenador 
Dentro da rotina que o 
manual de operação 
determinar 

Limpar a caixa de areia sempre que o material 
acumulado ocupar a metade da altura da câmara 
de armazenamento ou 2/3 de todo o seu 
comprimento 

Limpeza da Calha Parshall  Diariamente ‐

Limpeza do decantador primário 

Operação deve ser orientada 
para que o esgoto afluente 
tenha a mínima variação de 
vazão possível 

Retirada da superfície materiais flutuantes como 
graxas e óleos; inspeção e manutenção preventiva 
dos equipamentos 

Horas 

Tanque de Aeração 

Verificação do OD  Cada 2 horas  Sonda ou Iodométrico 

Verificar necessidade de ar difuso  Semanal  Cálculo matemático 

Controle de F/M  Diariamente 
Cálculo matemático, obtido através de uma média 
feita de pelo mínimo 5 e no máximo 7 dias  

Controle de RS (resíduo sedimentável 
no tanque de aeração) 

Diariamente  Medido através da utilização do Cone de Imhoff 

Controle de SSTA (sólidos em 
suspensão no tanque de aeração) 

Diariamente  Medido através da utilização do Cone de Imhoff 
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Continuação Tabela 2 - Proposta de guia das atividades operacionais (Fonte: MAESTRI, 
2016) 

Tanque de Lodos Ativados 

Verificação da altura da 
manta de lodo 

Diariamente  Manual ou através de válvulas telescópicas 

Controle de SSRL (sólidos em 
suspensão no retorno de 
lodo) 

Diariamente 
Medido através da utilização do Cone de 
Imhoff 

IL (idade do lodo)  Diariamente  Cálculo matemático 

IVL (Índice Volumétrico de 
Lodo) 

Diariamente  Cálculo matemático 

Limpeza dos leitos de secagem do lodo 
12 a 20 dias, quando a 
umidade atinge valores 
de 70 a 60% 

Remover o material manualmente 

 

 

Tabela 3 - Proposta de parâmetros para o controle da eficiência (Fonte: MAESTRI, 2016) 

Parâmetro  Faixa 

OD (Oxigênio Dissolvido)  1,5 a 2 mg/L 

F/M  0,05 a 0,15 

RS (resíduo sedimentável no tanque de aeração)  300 a 500 mL/L 

SSTA (sólidos em suspensão no tanque de aeração)  1,5 a 4,0 g/L 

SSRL (sólidos em suspensão no retorno de lodo)  4,0 a 8,0 g/L 

IL (idade do lodo)  10 e 30 dias 

IVL (Índice Volumétrico de Lodo) 

90 e 150 ml/g ‐ boas condições de sedimentação 

abaixo de 90 ml/g ‐ excelentes condições de sedimentação 

acima de 150 ml/g ‐ más condições de sedimentação 

Tempo de detenção do lodo  0,5 a 2 dias 

Manta de lodo  0,5 a 2 metros 

 

 

Tabela 4 - Padrões de emissão do efluente (Fonte: CONSEMA, 2006). 

Parâmetro   

DBO5(mg O2/L)  Até 40 

DQO(mg O2/L)  Até 150 

Sólidos Suspensos(mg/L)  50 

Sólidos Sedimentável(mg/L)  Até 1 

Fósforo Total (mg P/L)  1 

Coliformes Termotolerantes (NMP/100mL)  1000 
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CONCLUSÃO 

Foi possível levantar as etapas do tratamento utilizado na ETE Bagé e, através de análise 

bibliográfica, compilar um guia para o acompanhamento das atividades operacionais, incluindo a 

frequência de sua realização, bem como sugerir parâmetros a serem monitorados e faixas para 

sua variação. Também foi possível identificar uma estação de tratamento (Estação São João), em 

operação, onde este guia será testado, subsidiando a elaboração do Manual, que, em uma 

próxima fase, será elaborado para a ETE Bagé. 
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RESUMO 

O presente artigo aborda a problemática dos baixos índices de coleta e tratamento de esgoto 

sanitário no país e no estado Rio Grande do Sul, e procura qualificar uma alternativa de 

tratamento descentralizado, fossa séptica e filtro anaeróbio, largamente utilizada em municípios ou 

regiões não atendidas por rede coletora de esgotos sanitários. Para isto, foi implantado um 

wetland construído híbrido para polimento do efluente oriundo de um sistema fossa séptica e filtro 

anaeróbio de uma residência. O artigo relata as etapas de implantação de um wetland construído 

híbrido, destacando alguns pontos operacionais e construtivos. Também são apresentados os 

resultados das análises realizadas durante o período de operação do sistema implantado, e 

comparados à legislação estadual CONSEMA 128/2006.  

Palavras-chave: Esgoto sanitário, tratamento descentralizado; wetland construído híbrido. 

 

INTRODUÇÃO  

Segundo dados de Brasil (2017), o percentual de coleta de esgoto sanitário no Brasil é de 55,2% e 

o índice de tratamento de esgoto tratado referido à água consumida, é de 42,7%, se tratando do 

estado do Rio Grande do Sul, estes índices são, respectivamente, 27,3% e 24,2%. A falta de 

tratamento dos esgotos sanitários causa a degradação de mananciais hídricos, maiores custos no 

tratamento da água para abastecimento da população, maiores gastos em saúde devido às 

doenças de veiculação hídrica e perda de qualidade ambiental devido à contaminação e à 

poluição dos recursos naturais.  
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No Brasil os sistemas de esgotamento são predominantemente centralizadores, característica que 

exclui determinadas localidades, por questões geográficas ou econômicas, do atendimento às 

infraestruturas de esgotamento sanitário. 

Para estas localidades podem ser desenvolvidos sistemas descentralizadores ou individuais, 

desde que corretamente planejados, projetados, construídos e mantidos, para garantir proteção 

aos recursos naturais e nível adequado de saúde pública.  

O uso de wetlands construídos para o tratamento e polimento das águas residuárias é uma prática 

consolidada de tratamento descentralizado em países desenvolvidos. Estes sistemas são 

baseados nos processos de degradação da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e ação de 

microrganismos observados nos banhados naturais. A classificação dos wetlands construídos se 

dá de acordo com o fluxo do efluente no interior do sistema. 

Os principais tipos empregados são, wetland construído de fluxo superficial, wetland construído de 

fluxo subsuperficial horizontal (WCH) e wetland construído de fluxo subsuperficial vertical (WCV). 

A combinação de duas ou mais configurações, é referida na literatura como wetland construído 

híbrido. O objetivo do trabalho é relatar a implantação de um wetland construído híbrido para 

polimento de efluente doméstico oriundo de sistema fossa séptica, seguida de filtro anaeróbio. 

Além da etapa construtiva, apresentam-se os primeiros resultados das análises dos parâmetros 

estabelecidos na Resolução CONSEMA 128/2006. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente artigo apresenta os aspectos construtivos, procura relatar as etapas de implantação de 

um wetland construído híbrido, composto por um WCV seguido por WCH, e apresenta os 

resultados das primeiras amostragens de parâmetros de interesse. O trabalho aborda as etapas 

de dimensionamento, impermeabilização do terreno e estanqueidade do sistema, confecção e 

instalação dos sistemas de alimentação e drenagem dos módulos, composição das camadas de 

substratos e plantio das plantas macrófitas (TESKE, 2016).  

O experimento foi implantado no lote de um domicílio familiar em um município localizado no 

interior do estado do Rio Grande do Sul, onde não há coleta e tratamento de esgotos sanitários. O 

sistema domiciliar inicialmente utilizado era composto por fossa séptica e filtro anaeróbio, e o 

efluente encaminhado à rede pública de drenagem. Assim, as infraestruturas já instaladas, fossa 

séptica e filtro anaeróbio, servem como pré tratamento do esgoto doméstico gerado, que 

atualmente passa por mais uma etapa de tratamento antes de ser encaminhado à rede pluvial 

pública e ao corpo hídrico receptor. As figuras 1 e 2 exemplificam a condição anterior e após a 

implantação do wetland construído híbrido.  
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Figura 1 – Esquema do sistema de 
esgotamento sanitário anterior 

Figura 2 – Esquema do sistema de 
esgotamento sanitário atual 

  

 

Os wetlands construídos de fluxo subsuperficial verticais, são considerados mais eficientes por 

dispersar o efluente sobre uma maior área superficial do filtro, que possibilita um uso mais 

eficiente do volume do filtro. O efluente é disperso na parte superior do filtro e favorece a 

degradação aeróbia enquanto o efluente percola pela camada de substrato filtrante. Devido a isto, 

requisitam uma menor área superficial, e tornam-se alternativas quando o espaço disponível é um 

fator limitante. Os wetlands construídos de fluxo supsuperficial horizontal (WCH), possuem em sua 

zona ativa, formada pelo biofilme desenvolvido e aderido ao substrato e as raízes das plantas, 

zonas aeróbias, anaeróbias e anóxicas que degradam o efluente por ação microbiológica. Esta 

configuração é destacada por remover poluentes como DBO5, DQO e SST.  

Devido à declividade natural da área em que foi implantado ao sistema, optou-se por um sistema 

híbrido combinando os dois tipos de fluxo subsuperficiais. A declividade natural possibilitou 

configurar hidraulicamente o sistema para que a saída do módulo I – WCV, alimentase o módulo II 

– WCH, somente por ação da gravidade, sem necessidade de uso de energia elétrica no sistema. 

O dimensionamento da área superficial do módulo I – WCV foi baseado na publicação “Arranjos 

Tecnológicos para Tratamento de Esgotos Sanitários de Forma Descentralizada” (BRASIL, 2014), 

em que é indicado de 0,8 a 1,5 m² de área superficial por pessoa, desde que o efluente de entrada 

atenda aos valores médios estabelecidos para parâmetros como vazão, concentração de DQO e 

NTK. Assim, para dimensionamento do módulo I, foi adotado de forma conservadora, quatro 

moradores e o maior valor de área superficial indicada, totalizando 6 m² de área superficial, 2 

metros de largura e 3 metros de comprimento. O módulo II, WCH, foi construído com as mesmas 

medidas do módulo I.  

Para evitar a contaminação do solo e águas subterrâneas, e garantir a estanqueidade do sistema, 

foi utilizada uma geomembrana de PELBD (polietileno linear de baixa densidade) de 0,8 mm de 

espessura, para impermeabilização dos módulos I e II, WCV e WCH, respectivamente. 
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Os sistemas de alimentação e drenagem dos módulos foram construídos com canos de PVC de 

100 mm perfurados com broca de 8 mm. Os furos foram realizados de forma aleatória para os 

sistemas de drenagem, e para os sistemas de alimentação, nivelados, distanciados entre si 

aproximadamente 15 centímetros e perpendiculares ao fluxo.  

A instalação dos sistemas de drenagem e alimentação necessita que se perspasse a 

geomembrana. Para garantir a estanqueidade nestes pontos, foram utilizados adaptadores 

(flange) utilizados em instalações de caixa de água potável.  

Deve-se destacadar o cuidado com a instalação dos sistemas de alimentação de forma nivelada, 

para que o efluente seja disperso igualmente por toda área superficial do filtro, evitando caminhos 

preferenciais. As figuras 3 a 10 apresentam as etapas de impermeabilização dos módulos e 

confecção e instalação dos sistemas de alimentação e drenagem. 

 

Figura 3 – Geomembrana de PELBD 

instalada nos módulos I e II 

Figura 4 – Detalhe do adaptador instalado  

  

 

Figura 5 – Detalhe dos furos 

perpendiculares ao fluxo 

Figura 6 – Detalhe da furação realizada de 

forma aletória para sistemas de drenagem  
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Figura 7 – Sistema de alimentação do 

módulo WCH no primeiro plano, e sistema 

de drenagem do WCV 

Figura 8 – Sistema de alimentação do WCV  

  

Figura 9 – Sistema de drenagem do WCV 

instalado sobre camada de substrato 

Figura 10 – Sistema de alimentação do WCH 

ainda visível durante composição das 

camadas de substrato 

  

 

 

O fluxo subssuperficial do efluente no interior do wetland construído define como devem ser 

compostas as camadas de susbtrato. O módulo I – WCV, foi construído com três camadas, com 

substratos e espessuras diferentes sobrepostas. A composição das camadas ocorre de baixo para 

cima. A camada drenante, onde é instalado o sistema de drenagem, possui 0,20 metros de 

espessura, a zona ativa, camada de desenvolvimento das raízes e desenvolvimento do biofilme 

bacteriano aderido, de 0,60 metros de espessura, e, a camada superficial, para plantio das plantas 

macrófitas, dispersão do efluente e proteção mecânica do sistema de alimentação, possui 0,10 

metros de espessura. O módulo II – WCH, devido à configuração das zonas de entrada, zona 

ativa e zona de saída, tem suas camadas constituídas de forma conjunta. Assim, a zona entrada e 
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saída, constituídas do mesmo material substrato, possui dois metros de largura, 0,60 metros de 

espessura e 0,50 metros de comprimento. A zona ativa, possui dois metros de largura, dois 

metros de comprimento e 0,50 metros de espessura, e a camada superior de substrato, somente 

sobre a zona ativa, 0,10 metros de espessura. 

Para caracterização dos substratos foram realizados ensaios de granulometria por peneiras no 

Laboratório de Sedimentos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas(IPH) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS). Os substratos utilizados na composição das camadas foram 

classificados quanto à sua granulometria de acordo com a NBR 6502/1995 Rochas e Solo. O 

substrato utilizado na camada de drenagem do WCV e zonas de entrada e saída do WCH, é 

classificado como pedregulho grosso e pedra de mão. O substrato que compõe as zonas ativas do 

filtro dos dois módulos foi classificado como pedregulho fino, e o substrato utilizado na porção 

superior, classificado como pedregulho médio. As figuras, a seguir, demonstram as etapas de 

construção das camadas de substrato que compõe os módulos I e II.  

 

Figura 11 – Camada de drenagem WCV Figura 12 – Substrato da zona ativa WCV  

  

Figura 13 – Composição inicial das camadas 

do WCH 

Figura 14 – Zona de entrada, zona ativa e 

zona de saída do WCH 
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Figura 15 – Camada final de substrato do 

WCV 

Figura 16 – Camada final de substrato 

(pedregulho médio) no WCH 

  

 

Após a etapa de composição das camadas de substrato, é realizado o plantio das mudas de 

macrófitas escolhidas para o sistema. Para a espacialização e distribuição das espécies de 

macrófitas empregadas no sistema, foi definido o sentido norte com auxílio de uma bússola, e 

orientado o plantio das espécies de maior porte na extremidade sul do wetland implantado, 

procurando evitar o sombreamento das espécies de menor porte. Para o plantio das mudas foram 

abertas covas de aproximadamente 15 centímetros de profundidade. Como características para 

escolha das plantas macrófitas foram consideradas a presença de flores, adaptabilidade ao meio 

saturado, presença de aerênquimas (estruturas de transporte de oxigênio às raízes) e 

proximidade ao local de implantação. As macrófitas utilizadas atuam no aproveitamento dos 

nutrientes para desenvolvimento e crescimento vegetativo, evapotranspiração através das suas 

folhas, embelezamento cênico e integração do sistema com entorno, e os caules e as raízes 

servem como meio suporte para aderência do bioflime bacteriano. Após observada a floração, o 

indivíduo deve ser podado para não ocorrer a decomposição e reintrodução dos nutrientes no 

sistema. As espécies de plantas macrófitas selecionadas são apresentadas na tabela 1.  

 

Quadro 1 – Espécies de plantas macrófitas empregadas no Wetland Construído Híbrido  

Nome científico Nome popular 

Zantedeschia aethiopica Copo de Leite 

Typha spp. Taboa 

Juncus spp. Junco 

Xanthosoma sp. Taioba Roxa 

Sagittaria montevidensis Sagitária 

Canna indica Biri 
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A etapa final do processo construtivo, envolve o acabamento estético do sistema, as ligações de 

entrada e saída, instalação do monjolo, dispositivo adotado para controle do nível de efluente no 

modulo II – WCH, e o enterramento das sobras laterais da geomembrana. O enterramento da 

sobra de geomembrana deve ser realizado formando uma borda elevada para evitar que o 

escoamento superficial gerado no entorno do sistema em eventos de chuva, escoe para dentro do 

sistema, colmatando o substrato, diminuindo a eficiência e vida útil do sistema. As figuras 17 e 18 

apresentam o sistema após conclusão das etapas construtivas e plantio das espécies de plantas 

macrófitas.  

 

Figura 17 – Wetland Construído Híbrido em 

22 de outubro de 2016 

Figura 18 – Wetland Construído Híbrido em 

14 de abril de 2017 

  

 

O quadro 2 destaca os aspectos construtivos e de operação de um wetland construído para 

tratamento de efluentes domésticos.  

 

Quadro 2 – Aspectos construtivos e de operação a serem observados 

Aspectos construtivos e operacionais 

Impermeabilização do solo 

Utilização de material não argiloso como substrato filtrante e de suporte para macrófitas e biofilme 

Nivelamento dos sistemas de alimentação de efluente 

Dispositivo (monjolo) para controle de nível do efluente no WCH  

Existência de fossa séptica para retenção de sólidos grosseiros 

Manejo das macrófitas empregadas no sistema 
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Destaca-se a importância de fossa séptica para retenção dos sólidos grosseiros. Este dispositivo 

evita que ocorra entupimento dos dispositivos de dispersão do efluente e colmatação precoce do 

meio filtrante. A escolha do meio filtrante (substrato) deve levar em consideração a granulometria 

do material empregado, materiais com partículas muito finas facilitam os processos de colmatação 

do meio filtrante devido ao crescimento do biofilme  bacteriano. A colmatação do meio filtrante 

resulta em menor eficiência, ocorrência de caminhos preferenciais  de fluxo e a possiblidade de 

fluxo superficial, e em decorrência deste, mau cheiro e atração de insetos indesejáveis. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Para monitorar o período inicial de operação e a eficácia do sistema, foram realizadas três 

amostragens até a presente data. As amostragens ocorreram nos dias 17 de novembro de 2016 – 

66 dias de operação, 6 de fevereiro de 2017 – 147 dias de operação e 2 de maio de 2017 - 231 

dias de operação. As tabelas 1 a 3 apresentam as concentrações na entrada, após WCV e na 

saída do sistema. Também foram calculados os percentuais de redução na concentração dos 

parâmetros após o WCV, entre entrada e saída de WCH, e considerando entrada e saída do 

wetland construído híbrido. As análises das amostras foram realizadas no Laboratório de Apoio ao 

Desenvolvimento Tecnológico (LADETEC) no Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

 

 

Tabela 1 – Resultados da amostragem e análise realizada em 17 de novembro de 2016  

Parâmetro Unidade Entrada WCV Saída 
Eficiências de remoção % 

WCV WCH Total 
DQO mg/L O2 180,3 98,6 76,1 45,3 22,8 57,8 

DBO mg/L O2 43 26 15 39,5 42,3 65,1 

SS. Totais mg/L 70 13 57 81,4 - 18,6 

NTK mg/L N - NH3 23,8 16,3 12,9 31,5 20,9 45,8 

Amônia mg/L N - NH3 7,3 16,2 12,2 - 24,7 - 

Nitrato mg/L N - NO3- 3 10,5 10,2 - 2,9 - 

Fósf. Total mg/L P - PO4-3 7,5 5,8 5 22,7 13,8 33,3 

Colif.. Totais NMP/100mL 1,73E+06 6,50E+04 2,42E+04 96,2 62,8 98,6 

Colif. Fecais NMP/100mL 1,26E+05 1,48E+03 7,38E+02 98,8 50,1 99,4 

Turbidez NTU 32,8 3,9 1,94 88,1 50,3 94,1 
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Tabela 2 – Resultados da amostragem e análise realizada em 06 de fevereiro de 2017  

Parâmetro Unidade Entrada WCV Saída 
Eficiências de remoção % 

WCV WCH Total 

DQO mg/L O2 356 71,8 40,2 79,8 44,0 88,7 

DBO mg/L O2 58 41 11 29,3 73,2 81,0 

SS. Totais mg/L 43 4 39 90,7 - 9,3 

NTK mg/L N - NH3 50,4 21,7 17,1 56,9 21,2 66,1 

Amônia mg/L N - NH3 44,9 20,9 16,5 53,5 21,1 63,3 

Nitrato mg/L N - NO3- 5,9 18,9 19,6 - - - 

Fósf. Total mg/L P - PO4-3 25,1 23,5 21,3 6,4 9,4 15,1 

Colif.. Totais NMP/100mL 1,82E+06 6,46E+04 2,41E+04 96,5 62,7 98,7 

Colif. Fecais NMP/100mL 1,32E+05 1,47E+03 7,34E+02 98,9 50,1 99,4 

Turbidez NTU 58,7 9,6 4,3 83,6 55,2 92,7 

 

Tabela 3 – Resultados da amostragem e análise realizada em 02 de maio de 2017  

Parâmetro Unidade Entrada WCV Saída 
Eficiências de remoção % 

WCV WCH Total 

DQO mg/L O2 215,7 100,3 67,4 53,5 32,9 68,8 

DBO mg/L O2 54 35 18 35,2 48,6 66,7 

SS. Totais mg/L 232 94 138 59,5 - 40,5 

NTK mg/L N - NH3 48,9 19,0 13,4 61,1 29,5 72,6 

Amônia mg/L N - NH3 45,1 17,6 11,2 61,0 36,4 75,2 

Nitrato mg/L N - NO3- <0,01 15,26 20,01 - - - 

Fósf. Total mg/L P - PO4-3 10,711 10,927 11,724 - - - 

Colif.. Totais NMP/100mL 9,53E+05 3,38E+04 1,26E+04 96,5 62,7 98,7 

Colif. Fecais NMP/100mL 6,92E+04 7,71E+02 3,84E+02 98,9 50,1 99,4 

Turbidez NTU 87 6,9 2,12 92,1 69,3 97,6 

 

 

A tabela 4 apresenta os percentuais de remoção dos parâmetros de interesse, obtido a partir da 

concentração do efluente na entrada e saída. Verifica-se nas três análises, a remoção de amônia 

pela redução do NTK e nitrificação observando os valores obtidos de nitrato no efluente final.  

Avaliando os percentuais de eficiência de remoção obtida em cada uma das amostragens 

realizadas, observa-se uma variação na eficiência de remoção dos parâmetros DQO e DBO, e 

aumento da eficiência de remoção dos outros parâmetros, excetuando-se fósforo total, que na 

última amostragem apresentou uma concentração maior no efluente de saída.  

Percebe-se uma melhora na eficiência com maior tempo de operação. Ao comparar a eficiência 

média obtida em um dos wetlands avaliados por TIMM (2015), espera-se que ainda ocorra 

aumento na eficiência de remoção de alguns dos parâmetros avaliados, embora sejam wetlands 

híbridos com diferentes combinações de fluxos subsuperficiais. 
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Tabela 4 – Eficiência de remoção obtida nas três análises realizadas e eficiência obtida por 

TIMM (2015) em três wetlands verticais em série 

Parâmetro 

Eficiência remoção %  
Entrada / Saída 

Eficiência média 
de remoção (%) -

Eficiência Média 
(%) 

1a análise 
17/11/16 

2a análise 
06/02/17 

3a análise 
02/05/17 

 Timm (2015)* 

DQO 57,8 88,7 68,8 71,8 83,3 
DBO 65,1 81,0 66,7 70,9 98,6 
NTK 45,9 66,1 72,6 61,5 89,2 

Amônia - 63,3 75,2 69,3 95,5 
Nitrato - - - - - 

Fósforo Total 32,5 15,1 - 23,8 84,0 
Coliformes Totais 98,6 98,7 98,7 98,7 86,4 
Coliformes Fecais 99,4 99,4 99,4 99,4 88,6 

Turbidez 94,1 92,7 97,6 94,8 93,3 
*três wetlands verticais em série. 

 

Conforme pode ser observado na figura 18, foi obtido um melhor desenvolvimento das macrófitas 

no módulo II-WCH. Este fato é relacionado ao nível do efluente no interior do substrato do módulo 

I-WCV, localizar-se aproximadamente a 60 centímetros da superfície, dificultando e retardando o 

desenvolvimento radicular das mudas implantadas. Sezerino (2006) relata problema semelhante 

de adaptação das mudas de macrófitas em wetland construído de fluxo subsuperficial vertical, 

devido à reduzida permanência de umidade na rizosfera. Com o pleno desenvolvimento das 

partes aéreas e radiculares, e a multiplicação das macrófitas empregadas na área superficial do 

WCV, espera-se uma melhora na eficiência de remoção de nutrientes.  

Considerando a Resolução CONSEMA 128/2006 que estabelece os padrões de emissão de 

efluentes líquidos de fontes que lancem seus efluentes em águas superficiais, os limites de 

emissão estabelecidos foram totalmente atendidos nas três campanhas amostrais realizadas até o 

momento.  

 

CONCLUSÃO 

O sistema construído até o momento atendeu aos padrões estabelecidos na legislação e não 

apresentou problemas operacionais ou odores. Os wetlands construídos são sistemas de 

tratamento passivo, onde a principal energia empregada é a solar e as interações biológicas que 

ocorrem na degradação da matéria orgânica e ciclagem dos nutrientes. Estes sistemas são de 

fácil construção, pouca manutenção, e excetuando a geomembrana utilizada para 

impermeabilização do solo, utiliza matérias de fácil aquisição na maioria dos municípios. Assim, 

estes sistemas são alternativas para pequenas comunidades e residências que não possuem 

coleta e tratamento do esgoto sanitário.  
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RESUMO 

A pesquisa avaliou a utilização da cinza pesada oriunda da queima de carvão mineral na 

fabricação de um Compósito Cerâmica Metal (CCM), com 10% de ferro puro sinterizado (Cz-

10Fe), obtido por metalurgia do pó e testou seu potencial de aplicação como meio suporte para 

biofilme em filtro biológico percolador, no pós tratamento de efluentes. Foi utilizada cinza pesada 

com 2 horas de moagem. A microestrutura dos corpos de prova e a homogeneidade da cinza 

foram avaliadas utilizando-se Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Foi realizada a curva de 

compressibilidade para determinar a melhor pressão de compactação e também determinadas as 

densidades aparente e à verde. Realizou-se a sinterização e foi verificada a densidade das 

amostras sinterizadas. Foram realizados os ensaios de MEV e EDS da amostra sinterizada para 

uma estimativa de composição e difusão do ferro na matriz cerâmica. Foi utilizado protótipo 

construído com materiais recicláveis para aplicação dos CCMs utilizando efluente de Estação de 

Tratamento de Esgotos (ETE) da COMUSA (Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo), 

município da região metropolitana de Porto Alegre. Os melhores resultados para a aplicação do 

compósito Cz-10Fe remoção de DQO foram conseguidos com 200% de taxa de recirculação. 

 

Palavras-chave: cinza pesada; metalurgia do pó; filtro biológico percolador; meio suporte;  
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INTRODUÇÃO 

O aproveitamento das cinzas oriundas da queima do carvão mineral na região sul brasileira tem 

estimulado a realização de estudos que viabilizem sua utilização em aplicações e em operações 

que agreguem valor a este material gerado em grande escala (Weber, 2010). As cinzas geradas 

em usinas termelétricas se dividem em cinza pesada e leve  

Atualmente, as cinzas pesada geradas no Complexo de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, têm 

sido empregadas em  recomposição das áreas de mineração a céu aberto na região carbonífera 

do Baixo Jacuí (RS) (TRACTEBEL ENERGIA, 2016). Com isso, o objetivo do trabalho é utilizar a 

cinza pesada de termoelétrica na fabricação de um filtro do compósito de cinza-ferro sinterizado 

obtido por metalurgia do pó, como meio suporte em filtro biológico percolador para pós-tratamento 

de esgotos domésticos. 

O tratamento dos esgotos tem por objetivo a remoção de impurezas de diversificadas 

composições nas águas de uso doméstico, como por exemplo, poluentes e organismos 

patogênicos. É subdividido em tratamento preliminar, primário, secundário e terciário. O 

tratamento primário destina-se à remoção de sólidos em suspensão sedimentáveis e sólidos 

flutuantes. No secundário, predominam os mecanismos biológicos e os objetivos são 

principalmente a remoção da matéria orgânica e de nutrientes (nitrogênio e fósforo). O tratamento 

terciário objetiva a remoção de poluentes específicos, usualmente tóxicos ou compostos não 

biodegradáveis (VON SPERLING, 2005; ALMEIDA, 2012).  

A Figura 1 apresenta de forma ilustrativa o princípio de funcionamento de um Filtro Biológico 

Percolador (FBP).  Após a percolação há a formação de uma matriz biológica ativa que contém 

fungos, bactérias facultativas, aeróbias e anaeróbias, algas e protozoários, que promovem a 

oxidação biológica da matéria, após retê-la por tempo suficiente para a sua estabilização Essa 

camada é denominada biofilme.   (VON SPERLING, 2005; ALMEIDA, 2012, PARKER ET AL., 

1995; METCALF & EDDY, 2003; WIJEYEKOON ET AL.,2004). 

 

Figura 1 – Princípio de funcionamento de um FBP (ALMEIDA, 2012) 
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Composta principalmente por sílica (SiO2), alumina (Al2O3) e outros óxidos, a cinza pesada é um 

material que pode ser aproveitado como meio suporte de biofilme em filtros biológicos 

percoladores (FBPs), devido à sua elevada área superficial e estrutura altamente porosa 

(IZIDORO, 2012), na forma de compósito sinterizado com ferro obtidos por metalurgia do pó (M/P) 

convencional. 

A metalurgia do pó é o ramo da indústria metalúrgica que se dedica à produção de peças a partir 

de pós metálicos e não metálicos e tem como etapas a preparação dos pós a compactação e a 

sinterização (CHIAVERINI, 2001). A Figura 2 apresenta as etapas do processo de metalurgia do 

pó, desde o recebimento da matéria prima, passando pelas etapas de mistura, compactação, 

sinterização até chegar ao processo final (que pode incluir processos complementares) para 

depois seguir para a embalagem ou até mesmo o processo de calibragem se necessário 

(QUALISINTER, 2015). 

 

Figura 2 – Fluxograma da rota da metalurgia do pó (Qualisinter, 2015) 

 

 

A avaliação da eficiência do compósito será determinada através da análise de Demanda Química 

de Oxigênio (DQO), que mede o consumo de oxigênio que ocorre durante a oxidação química de 

compostos orgânicos presentes na água. Seu princípio é a oxidação dos compostos orgânicos 

(biodegradáveis e não biodegradáveis), em condições ácidas e sob ação de calor (METCALF & 

EDDY, 2003; VON SPERLING, 2005). A escolha desse parâmetro para avaliação se deu pelo fato 

que o filtro biológico tem por objetivo a estabilização da matéria orgânica presente no esgoto 

doméstico e pela rapidez de análise. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O procedimento experimental relativo à fabricação do compósito em estudo, Cz-10Fe, tem como 

base as técnicas convencionais da metalurgia do pó e utiliza cinzas pesadas provenientes do 

processo de combustão de carvão mineral da Usina Termelétrica Tractebel Energia S.A e pó de 

Ferro da empresa Hoganas. A Figura 3 apresenta um fluxograma resumo do procedimento 

experimental adotado para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

Figura 3 – Fluxograma de desenvolvimento do trabalho 

 

 

 

Foi utilizada uma cinza pesada com duas horas de moagem de alta energia, utilizada em trabalho 

anterior (CISESKI, 2013). Para determinação do tamanho de partícula do aglomerado, as 

amostras foram analisadas no microscópico eletrônico de varredura (MEV) do centro de 

microscopia da UFRGS, de marca JEOL modelo 5800 com EDS acoplado.  

A mistura foi pesada utilizando uma balança de precisão, utilizando  90% de cinza pesada moída 

e 10% de ferro puro em pó, além de 3% de parafina, como lubrificante. Os pós foram misturados e 

as amostras compactadas utilizando pressões de compactação variando entre 100 e 800 MPa, e 

suas massas e dimensões foram medidas para calcular as densidades a verde, possibilitando 

construir a curva de compressibilidade dos corpos de prova conforme norma ASTM B331 (ASTM 

– AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2010).  

Determinou-se a densidade aparente da mistura, a relação da massa (g) para o volume (cm3), em 

g/cm3. Foi determinada também a densidade a verde do compactado. A sinterização foi realizada 

em forno tubular elétrico de resistência de carboneto de silício,  precisão de +/- 1°C, na 

Mistura com 10% de Fe em pó 

Compactação 100 N/mm2

Sinterização 1500°C Características físicas 

Densidade do sinterizado 

MEV do Sinterizado 

EDS Superfície Específica 

Determinação da Curva de Compressibilidade 

Cinza Pesada 

Densidade Densidade a verde 
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temperatura de trabalho. O ciclo de sinterização proposto constituiu de aquecimento até 580° 

constante durante 20 minutos. Aquecimento até o patamar de sinterização 1500°C (com uma taxa 

de 10°C/min) e temperatura de sinterização constante durante 120 minutos. Resfriamento com 

uma taxa média de 6,0°C/min. Como atmosfera de controle foi utilizado argônio a uma vazão de 

0,5 L/min. Foram realizados ensaios de densidade do sinterizado pelo método de Arquimedes,  

além da contração volumétrica após sinterização.  

Foi determinada a superfície específica, com as dimensões definidas com um paquímetro para 

coleta de medidas de definição de área e volume. A microestrutura, a porosidade e morfologia dos 

corpos de prova sinterizados foram analisadas utilizando-se um microscópio eletrônico de 

varredura (MEV), modelo Jeol JMS 6060. As análises de EDS serão realizadas no microscópio 

eletrônico de varredura da marca JEOL modelo 5800. Foi desenvolvido um protótipo de filtro 

biológico percolador, para aplicação dos corpos de prova com efluente da ETE Novo Nações 

Unidas da Autarquia COMUSA. A Tabela 1 mostra os detalhes construtivos do protótipo do filtro 

biológico percolador.  

 

 

Tabela 1 – Dimensões do Protótipo do Filto Biológico Percolador 

Parâmetro  Dimensão 

Altura Total  0,40 m 

DIâmetro 0,050 m 

Área Superficial 0,0020 m2 

Profundidade do Enchimento 0,20 m 

Volume do Enchimento 0,0004 m3 

Altura do Sistema de Distribuição 0,08 m 

Profundidade do Sistema de Drenagem e Ventilação 0,12 m 

 

A Figura 4 mostra o esquema de funcionamento do protótipo do FBP e o modelo construído com 

materiais reciclados. O efluente a ser tratado inicialmente encontra-se no tanque de massa 

afluente com um volume de 20 litros desce por gravidade e percola pelo filtro biológico, 

promovendo o contato entre a massa líquida e o biofilme aderido ao meio suporte. Abaixo do meio 

suporte, há entradas de ar, onde ocorre a oxigenação, o que garante a sobrevivência dos 

microorganismos que farão a oxidação da matéria orgânica. Após passagem pelo filtro, o efluente 

entra no tanque de massa efluente, onde retorna para recirculação.  
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Figura 14 - Esquema de funcionamento e Protótipo de Filtro Biológico Percolador  

 

 

 

 

Para determinação da eficiência do Compósito Cerâmica Metal (CCM) em polimento de efluentes, 

foram analisados os parâmetros de DQO (Demanda Química de Oxigênio) para remoção da 

matéria orgânica carbonácea. Para análise de DQO foi utilizado o método com refluxo fechado 

com dicromato de potássio. (STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND 

WASTEWATER, 2012). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A cinza pesada de carvão serviu como matéria prima. A Figura 5 apresenta a morfologia da cinza 

com partículas próximas a 80 a 200 μm, determinada por granulometria a laser. Elas apresentam 

morfologia predominantemente esférica e tamanho irregular, devido à composição da cinza, 

formada por óxidos de diferentes composições (CISESKI, 2013). As partículas frágeis sofrem 

fraturas, as quais tendem a refiná-las com o aumento do tempo de moagem, que pode aumentar a 

quantidade de finos. 

 

 

Esquema Protótipo 
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Figura 5 – Micrografia da cinza com 2 h de moagem 

 

 

Os materiais foram misturados, a densidade aparente foi medida, tendo-se encontrado o valor de 

0,789 g/cm³. Para a determinação a pressão de compactação adequada foi traçada uma curva de 

compressibilidade. Para tal, a mistura foi compactada em pressões variando de 100 a 700 MPa, 

uma vez que a 800 MPa houve a fratura da amostra. Com os dados obtidos foi traçado a curva de 

compressibilidade como mostra a Figura 6. 

 

Figura 6 – Curva de Compressibilidade da mistura Cinza-10Fe 

 

 

Nota-se aumento da densidade a verde com o aumento da pressão de compactação. Compostos 

com estruturas de menores graus de empacotamento e partículas maiores resultam em 

compactados com alta permeabilidade (ORTEGA, 1997). No compósito para utilização como meio 

suporte, porosidade é desejável, para obtenção de permeabilidade no material. Assim sendo, a 

amostra de trabalho escolhida foi a compactada com 100 MPa, com menor densidade a verde.   

A sinterização é responsável pela difusão dos átomos solutos na matriz solvente, bem como por 

difundir a matriz solvente nos átomos das partículas ricas em soluto (CHIAVERINI, 2001). É 
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possível avaliar de forma qualitativa e indicada pela seta vermelha uma partícula de ferro em 

difusão na matriz cerâmica, na micrografia obtida no MEV da amostra do CCM de Cz-Fe10, com 

aumento de 100x, indicada pela Figura 7. As marcas escuras na imagem representam as 

porosidades oriundas da baixa pressão de compactação utilizada e ao maior tamanho de grão. 

Trabalhos anteriores (BROGNI, 2013) sugerem ainda que porosidades irregulares podem ser 

oriundas de evolução de gases resultantes da decomposição dos carbonatos presentes nas 

cinzas. A interação das partículas de ferro difundido na matriz cerâmica de cinza apresentada 

justifica o uso do ferro como carga de reforço para aumento da resistência mecânica deste 

compósito. 

 

Figura 15 - Micrografia do CCM com magnitude de 100X  

 

 

Os dados de densidades à verde e densidade do sinterizado podem ser visualizados na Tabela 2. 

De acordo com o estado da arte, a densidade aumenta de acordo com o aumento da pressão de 

compactação (CISESKI, 2013). A contração pode ser verificada na Figura 8 onde são 

apresentados o corpo de prova à verde e a peça sinterizada. O aumento na densidade se deve à 

presença e formação de fase líquida do ferro, devido ao seu alto peso molecular. 

 

 

Tabela 11 - Dados da compactação e sinterização – Contração 

Amostra Pressão  
(MPa) 

Densidade a Verde 
(g/cm3) 

Densidade Sinterizado 
(g/cm3) 

Contração 
Volumétrica   (%) 

1 100 1,46 1,64 12,6 

 

 

Matriz Cerâmica 

Difusão do ferro na 

matriz cerâmica 
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Figura 16 - Comparativo entre amostra à verde e sinterizada 

 

 

A Figura 9 ilustra as análises de densidade do sinterizado através do método de Arquimedes.  

 

Figura 17 - Densidade do sinterizado do compósito Cz-10Fe 

 

 

 

É possível notar que a densidade tende a estabilizar-se em aproximadamente 500 MPa, o que 

sugere a densificação do material nessa pressão de compactação. Com os valores dimensionais 

mensurados, confeccionou-se a Tabela 3. Relacionando o volume e a área dos corpos de prova, 

compactados a 100 MPa, obteve-se as superfícies específicas dos mesmos. 

 

Tabela 12 - Dados para determinação da superfície específica 

Diâmetro 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Volume 

(mm3) 

Área total 

(mm2) 

Superfície Específica

(m2/m³) 

16,20 22,71 47,06 1366,02 290,413 

 

 

Corpo de Prova à Verde Corpo de Prova Sinterizado 
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De acordo com a literatura, o valor de superfície específica para um meio suporte deve ser 

superior a 100 m²/m3, o que situa o CCM com um bom índice, já que praticamente a superfície 

específica atinge três vezes o valor recomendado (MELLER, 2009). Os corpos de prova dos 

CCMs ficaram em contato com o efluente durante 45 dias até a formação de biofilme aderido aos 

corpos de prova. A Figura 10 apresenta a comparação entre as peças sem exposição ao efluente 

e peça que ficou exposta ao efluente durante o período mencionado. Nela é possível constatar a 

coloração escura conferida ao corpo de prova exposto ao efluente, que indica o biofilme aderido.  

 

Figura 18 - Corpos de prova sem deposição e com deposição de biofilme. 

 

 

 

Foram coletados 20 litros de efluente final na saída do decantador secundário da ETE para 

aplicação no protótipo com o meio suporte do projeto. A simulação ocorreu com uma percolação 

do efluente a uma vazão aproximada de 0,005 L/s e com tempo de detenção hidráulica de 30 

minutos do efluente com o meio suporte. Os resultados apresentaram uma pequena redução na 

DQO do efluente final e indicaram uma redução de aproximadamente 21% na DQO do efluente 

final para a amostra aplicada no protótipo. A Figura 11 apresenta os resultados de DQO obtidos 

no 1º teste. 

 

 

Peça não exposta Peça com Biofilme aderido 
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Figura 19 - Resultados DQO 1° teste – Percolação 

 

 

Uma das hipóteses para uma redução baixa da DQO é que a carga orgânica aplicada foi elevada, 

pois a DQO inicial de 2145 mgO2/L é muito alta para a capacidade do protótipo, de diâmetro 

reduzido e pelo pequeno volume ocupado pelo meio suporte. O valor normalmente estabelecido 

para esgotos domésticos é em torno de 600 mgO2/L (VON SPERLING, 2005). Somado a isso, o 

tempo de retenção aplicado pode ter sido muito baixo. Nesse caso estabeleceu-se a necessidade 

de recirculação para que se pudesse aumentar a eficiência do processo. A recirculação do 

efluente final é difundida como uma importante estratégia para melhoria de desempenho na 

remoção de DQO em filtros biológicos percoladores (VON SPERLING, 2005). A segunda amostra 

(coletada na semana seguinte) passou por um processo de recirculação de 24 horas, 

correspondente a uma taxa extrema de recirculação de 2300% da vazão da carga afluente. A 

Figura 12 apresenta os resultados do polimento após 24 horas de recirculação. 

 

Figura 20 - Resultados DQO 2° teste – Recirculação 24 hs 

 

 

A redução de 95% de DQO, de 1383 mgO2/L para 72 mgO2/L , estabelece excelentes condições 

de lançamento para o efluente, mas inviabiliza o processo no que tange ao custo, que não será 
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explorado nesse projeto de pesquisa, pois exige uma condição de bombeamento contínuo, 

requerendo alta demanda em energia elétrica. Outros trabalhos (KREUTZ, 2012) obtiveram 

eficiência de remoção de DQO bruta e filtrada em sistemas de pós-tratamento de efluentes e 

sugere que seus resultados sejam decorrentes do aumento da velocidade de transferência de 

massa líquido-sólido promovido pela recirculação do efluente.  

A terceira amostra coletada passou pelo processo de recirculação, com coletas após 3, 6 e 12 

horas, com taxas de recirculação de 200, 500 e 1100% respectivamente. A redução de DQO foi 

bastante satisfatória nesse ensaio, promovendo reduções maiores do que 50%. A Figura 13 

apresenta os resultados desse ensaio. A recirculação pode provocar um aumento no oxigênio 

dissolvido (OD) no afluente, devido à sua exposição ao ar, visto que pode provocar alterações nos 

resultados da oxidação da matéria orgânica (NUVOLARI, 2003). 

 

Figura 21 - Resultados DQO 3° teste – Recirculação 3,6 e 12 hs 

 

 

Nota-se que há pequena diferença entre as amostras coletadas entre 3, 6 e 12 horas de 

recirculação. O foco de análise passou a ser o período de recirculação de 3 horas, com uma taxa 

de 200% de recirculação, menos oneroso e com eficiência similar aos períodos maiores de 

recirculação de efluente. A literatura ressalta utilização de taxas de recirculação de 200% obtendo 

remoções de DQO na faixa de 83% em tratamentos de águas residuárias de suinocultura, 

utilizando uma associação de reatores anaeróbios com filtros biológicos percoladores (DUDA et 

al., 2011).  

Foi realizada uma nova seqüência de processamento, desta vez, utilizando tempos menores de 

recirculação e conseqüentes menores taxas de recirculação. Foram adotados os tempos de 

processamento de 1/2, 1 e 3 horas de recirculação, com taxas de 25%, 50% e 200%, 

respectivamente. Nota-se pouca divergência de valores entre as taxas variadas, sendo que após 
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uma recirculação de 200%, obteve-se uma eficiência de remoção de DQO em 63 % a partir da 

carga afluente. Resultados esses que podem ser observados na Figura 14. 

 

Figura 22 - Resultados DQO 4° teste – Recirculação 05 ,1 e 3 hs 

 

 

Comparando os testes na taxa de recirculação de 200%, foram obtidos resultados de reduções de 

DQO similares. Nota-se maior facilidade na remoção de matéria orgânica, no efluente onde há 

maior disponibilidade de biomassa. Uma das prováveis hipóteses da diminuição na eficiência é 

que se há o decréscimo da biomassa, e conseqüente baixa disponibilidade de alimentos, os 

microrganismos promovem um fenômeno chamado metabolismo endógeno, onde consomem seu 

próprio material celular, diminuindo a espessura do biofilme e também sua capacidade de 

oxidação da matéria orgânica (Von Sperling, 2005) . Outro provável fato é que em função da alta 

taxa de aplicação hidráulica, possivelmente ocorreu o efeito denominado de lavagem, que 

arrastou grande quantidade de biofilme, (através de cisalhamento), com o efluente final, 

prejudicando sua eficiência de depuração.  

 

CONCLUSÃO 

Para os parâmetros utilizados neste trabalho, o compósito Cz-10Fe atingiu o propósito de uma 

superfície porosa. A porosidade permite a formação de pequenos reatores para oxidação da 

matéria orgânica, possibilitando o desenvolvimento de biofilme na superfície rugosa dos corpos de 

prova,e habilitando o CCM para ser aplicado ao protótipo do projeto de pesquisa. 

Apesar de uma grande superfície específica, o formato da peça deveria ser repensado para a 

aplicação, visando possibilitar maior área de contato entre o efluente e o meio suporte. A pequena 

quantidade de peças diminui a eficiência do protótipo, necessitando uma grande recirculação de 

efluente para possibilitar maiores reduções de DQO, assim como uma alta taxa orgânica aplicada 

em um baixo TDH. 
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Os corpos de prova de CCM apresentaram ao final do processo oxidação do ferro presente na 

estrutura, podendo liberar resíduos do metal no efluente. Entretanto, o monitoramento das 

concentrações de ferro no esgoto afluente e no efluente do filtro deve ser realizado para testar 

esta hipótese. A partir dos resultados obtidos nas condições experimentais deste estudo, percebe-

se que o compósito Cz-10Fe pode ser desenvolvido e aperfeiçoado com um meio suporte para 

biofilme na remoção de DQO. 
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RESUMO  

O modelo de crescimento econômico no sistema capitalista baseado na produção e consumo de 

bens em larga escala tem gerado um aumento na geração de resíduos. As estratégias utilizadas 

por meio da publicidade e formas de obsolescência se constituem com os principais mecanismos 

desse cenário. No Brasil, de 2013 para 2014 a geração de resíduos em um ano foi cerca de 30% 

maior que o crescimento populacional observado no período. O presente trabalho tem como 

objetivo apresentar estudo sobre o serviço público de coleta, destinação e disposição final em 

quatro capitais brasileiras (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Salvador), por meio de dados e 

informações do Sisitema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), com base na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a fim de avaliar o atendimento à Lei nº 

12.305/2010. Os resultados indicaram que Salvador e Brasília são as capitais com menor e maior 

grau de conformidade com a PNRS e as demais em níveis intermediários, de acordo com as 
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variáveis analisadas. Além disso, foi possível verificar a necessidade de implementação do 

Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) e do Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA) em âmbito federal, pois as 

informações e indicadores fornecidos pelo atual SNIS são insuficientes para um conhecimento 

mais robusto das realidades municipais. Também se verificou a importância do interesse político e 

de instrumentos de gestão voltados para a área de resíduos sólidos. 

Palavras-chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos, manejo de resíduos sólidos urbanos, 

serviço público de coleta, dados do SNIS.   

 

INTRODUÇÃO 

É impossível desassociar os processos históricos e a geração de resíduos, mesmo que em 

escalas e origens distintas, como também do modelo capitalista que se sustenta no crescimento 

econômico, por meio do consumo desenfreado promovido pela publicidade e os diversos tipos de 

obsolescências presenciadas na sociedade do século XXI (CARDOSO, F. e CARDOSO, J., 2016; 

PADILHA, 2016).  

Moreira e Neto (2010) destacam que a geração de resíduos é cerca de  três vezes o crescimento 

populacional observado nos últimos trinta anos devido ao crescente consumo de bens não 

duráveis. No Brasil, em 2014 foi registrado um aumento de 2,9% na geração de resíduos sólidos 

urbanos (RSU) comparado ao ano de 2013, enquanto o aumento populacional foi de apenas 0,9% 

(ABRELPE, 2014). Além disso, a maioria dos resíduos sólidos são direcionados a lixões e aterros 

controlados (BRASIL, 2014). Para Azevedo (2004), a minimização da geração de resíduos exige 

uma nova postura da sociedade, a qual exige alterações sociais ligadas à cultura, renda, hábitos 

da população, dentre outros. 

Os resíduos sólidos passaram a ser considerados como problemas urbanos e de acordo com 

Assad (2016), as taxas de geração de resíduos tendem a valores mais baixos em áreas rurais, 

pois em média, a população consome menos produtos comprados em lojas e geram menos 

descartes de embalagens, além de possuir níveis mais elevados de reutilização e reciclagem. É 

importante destacar a existência dos aspectos socioeconômicos e ambientais dos resíduos 

sólidos relacionados a desigualdade social ao acesso dos serviços públicos de manejo de 

resíduos sólidos, a saúde pública devido a exposição de indivíduos a ambientes insalubres, a 

degradação ambiental, dentre outros. Segundo Rezende (2002 apud KONRAD; CALDERAN, 

s.d.), a proliferação de doenças infecciosas e parasitárias é predominante em regiões menos 

favorecidas nas áreas periféricas das cidades e rurais mais afastadas cujos residentes não têm 

acesso aos serviços públicos. Segundo a Fundação Nacional de Saúde (2004 apud MORAES, 

2007), os resíduos sólidos constituem um importante problema sanitário se não forem adotadas 

medidas necessárias para o seu cuidado e Hogan (1995) considera que dentre os antigos 
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problemas observados nas cidades, encontra-se a disposição inadequada dos resíduos sólidos. 

Ou seja, o acesso ao manejo de resíduos sólidos é essencial para promoção da saúde e bem-

estar social.  

Porém, é fundamental observar que os resíduos sólidos podem proporcionar a geração de renda, 

inclusão social, e valorização energética, dentre outros fatores. Nesse sentido, a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS) promulgada em 2010 dispõe sobre princípios, objetivos, diretrizes e 

instrumentos para regulamentação em nível nacional, estadual e municipal da gestão integrada e 

do gerenciamento dos resíduos sólidos no País. Sendo assim, o presente trabalho tem como 

objetivo analisar as ações desenvolvidas ou não para o atendimento da Lei nº 12.305/2010 em 

quatro capitais brasileiras (Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília), após cinco anos de 

instituição da PNRS, por meio da avaliação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e 

limpeza urbana, com destaque para a coleta, destinação e disposição final, referente ao período 

2010-2015.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido, inicialmente, por meio de leitura atenta à Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) para observação de seus objetivos, diretrizes e 

instrumentos que pudessem auxiliar na avaliação da limpeza urbana e manejo de resíduo sólido 

das quatro capitais selecionadas. O critério utilizado na definição das cidades (Salvador, 

Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília) foi baseado no quantitativo populacional de 

aproximadamente 3 milhões de habitantes estimado em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Na sequência, consultou-se a série histórica (2010-2015) da componente 

resíduos sólidos no site do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) cuja 

seleção referiu-se às informações e indicadores acerca da coleta de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU), das capitais selecionadas. Além disso, buscou-se dados e informações no site do 

Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos que dispõe conteúdos nos âmbitos federal, 

estadual e municipal relacionados com a Lei nº 12.305/2010.  

Também, analisou-se leis municipais das quatro capitais e o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Fortaleza. Vale ressaltar que há poucos trabalhos na literatura 

voltados para análise da PNRS e dos municípios brasileiros, porém realizou-se uma revisão 

bibliográfica para compreensão dos resultados encontrados. Entende-se por RSU aqueles 

resíduos originários de atividades domésticas e das atividades de limpeza urbana (varrição, 

capina, roçagem, dentre outros).   
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

É sabido que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, promulgada em 2010), 

estabelece conceitos, princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos. Dentre os objetivos, aquele 

que preconiza a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 

bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e os instrumentos, dentre os 

quais, determina a elaboração e implementação de planos de resíduos sólidos (nacional, estadual, 

microrregional, intermunicipal, municipal e de gerenciamento); o que se refere a coleta seletiva, os 

sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; o que contempla o incentivo à 

criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis; o que se refere à educação ambiental; o que estabelece a 

criação do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR); e o 

que contempla o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), dentre 

outros (BRASIL, 2010).  

Apesar de não se ter os sistemas de gestão implementados pelos órgãos governamentais, pode-

se analisar o grau de atendimento pelos municípios brasileiros à Lei nº 12.305/2010, por meio de 

alguns indicadores e informações disponibilizadas pelo SNIS, Observatório da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (OPNRS) e alguns documentos institucionais públicos que disponibilizam algum 

tipo de informação acerca dos resíduos sólidos. É importante destacar que a iniciativa de 

monitorizar a implementação da PNRS é proveniente do esforço da sociedade civil e mesmo que 

se encontre no site informações a respeito de diversas temáticas, como: a dos acordos setoriais 

firmados em âmbito da União; estados que possuem decreto regulamentador; municípios que 

possuem plano de gestão integrada de resíduos sólidos, dentre outros, não é suficiente para se 

obter um panorama global do Brasil, representando, mesmo assim, um avanço considerável. 

Portanto, verifica-se um Poder Público sem instrumentos de gestão e conhecimento da realidade 

nacional em relação ao atendimento da Lei nº 12.305/2010, após sete anos de sua promulgação, 

o que indica que sem pressão social, o SINIR e o SINISA, talvez permaneçam apenas para leitura 

da PNRS.  

Diante do exposto, a seguir tem-se uma análise do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana 

das quatro capitais brasileiras, por meio dos dados do SNIS. Vale ressaltar que apesar de serem 

insuficientes para informar a situação do município frente à PNRS, por não conter indicadores 

estabelecidos pela legislação nacional, pode-se interpretar o comportamento dos municípios no 

período analisado após os cinco primeiros anos da instituição da PNRS. 

Ao observar o objetivo X da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que preconiza a regularização, 

continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, avaliou-se a universalização e a continuidade de forma 
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direta, por meio dos indicadores do SNIS, e os demais objetivos de forma indireta. Na tabela 1, 

tem-se os resultados apenas do indicador (Taxa de cobertura do serviço de coleta de Resíduos 

Domiciliares (RDO) em relação à população total), sendo os demais comentados de forma 

discursiva.  

 

Tabela 1: Taxa de cobertura do serviço de coleta de Resíduos Domiciliares (RDO) em 

relação a população total (%) 

ANO BRASÍLIA SALVADOR FORTALEZA BELO HORIZONTE 

2010 98,0  91,9  100,0  95,0 

2011 98,3 92,0  100,0  95,0 

2012 98,3 98,0  100,0  95,6 

2013 98,7 91,7  98,0  96,0 

2014 98,3  96,7  98,0 96,0 

2015 99,0 96,7 97,3 96,0 

Fonte: SNIS (2015). 

 

De acordo com a tabela 1, verifica-se que os municípios de Brasília, Salvador e Belo Horizonte 

apresentaram crescimento da cobertura do serviço de coleta, em relação a população total, de 0,7 

ponto percentual, 5,2 pontos percentuais e 1,05 ponto percentual, respectivamente, que se 

manteve constante nos últimos dois anos. A capital Fortaleza apresentou decréscimo de 0,3 

pontos percentuais, porém se comparar com as demais cidades ocupa o segundo lugar de maior 

atendimento à população total. Sendo assim, pode-se afirmar que Brasília tem tido um maior 

esforço para alcançar a universalização do serviço público de coleta de resíduos domiciliares, 

alcançando quase a sua universalização, todavia se comparadas as taxas de universalização do 

serviço durante o período, Salvador, segundo os dados do SNIS (2015), se destaca em 

universalizar o serviço público de coleta domiciliar, embora observações de campo não confirmem 

esta condição.  

Em relação à frequência da prestação dos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos, em 

Salvador e Brasília, a coleta diária acontece mais que a alternada (2 ou 3 vezes por semana); já 

em Belo Horizonte e Fortaleza, a a coleta ocorre mais de forma alternada que diária, assim de 

forma diferente das outras duas capitais. Dessa forma, nota-se uma regularidade e funcionalidade 

na prestação dos serviços supracitados, o que significa dizer que este objetivo tem sido alcançado 

por todas as capitais analisadas, mesmo que de formas distintas. A cobrança pelos serviços de 

coleta regular, transporte e destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é realizada pela 

Prefeitura/governo por meio de taxa específica no mesmo boleto do IPTU em Salvador, Belo 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    287 

 

Horizonte e Brasília. Em Fortaleza não há cobrança dos serviços públicos de manejo de resíduos 

sólidos e limpeza urbana, pela Prefeitura Municipal (SNIS, 2015).  

A taxa de cobertura do serviço público de coleta seletiva porta-a-porta à população urbana 

disponibilizada pelo SNIS (2015) possibilitou verificar que os municípios de Brasília, Belo 

Horizonte, Fortaleza e Salvador apresentaram os percentuais de atendimento (50,0%, 15,0%, 

5,7% e 1,1%) em 2015, respectivamente. De acordo com esses dados, apesar do SNIS não 

possuir indicador que especifique o tipo de coleta predominante, pode-se inferir, por meio da 

análise dos indicadores referentes à coleta, que a coleta convencional tem maior cobertura que a 

coleta seletiva em todas as capitais estudadas. É importante observar que apesar da cobertura do 

serviço público de coleta convencional estar praticamente universalizada em todas as Capitais, a 

coleta seletiva constitui-se como um dos instrumentos da PNRS a qual deve estar inserida nos 

Planos de Resíduos Sólidos (estaduais e municipais de gestão integrada) e que também faz parte 

em um conjunto de ações para implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos. Além disso, a legislação preconiza a universalização da coleta seletiva 

(BRASIL, 2010; SNIS, 2015). Todavia Gouveia (2012) considera que a deficiência do serviço 

público de coleta seletiva no País se deve a existência de catadores trabalhando de forma 

individual ou em cooperativas. Já para Fechine (2014 apud BESEN, 2011), a prevalência da 

coleta de resíduos sólidos sem separação na fonte geradora, na maioria das cidades brasileiras, 

dificulta o desenvolvimento da coleta seletiva. Segundo Fechine (2014), a coleta seletiva é 

relativamente recente e vem sendo operada como programa específico, não fazendo parte da 

rotina das atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 Na PNRS há um instrumento referente ao incentivo à criação e ao desenvolvimento de 

cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis. Segundo informações obtidas do SNIS (2015), Brasília foi a única capital em que não 

houve parceria ou apoio pelo agente público às organizações de catadores para realização da 

coleta seletiva porta-a-porta; Belo Horizonte e Fortaleza firmaram parcerias em 2015 e 2011, 

respectivamente, e Salvador, em 90% do período estudado, manteve parcerias firmadas com 

entidades de catadores. Apesar das parcerias entre o Poder Público Municipal e as 

associações/cooperativas de catadores, o agente privado é quem realiza a coleta seletiva porta-a-

porta em Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza. Em Salvador inexiste este serviço, apenas Pontos 

de Entrega Voluntária (PEVs) distribuidos em alguns bairros da Cidade. Diante desse cenário 

apresentado, questiona-se o verdadeiro objetivo das parcerias realizadas entre o Poder Público e 

as associações/cooperativas de catadores, pois não se verifica a efetividade da atividade fim 

dessas entidades da sociedade civil. Uma possível explicação é encontrada por Teodósio et al. 

(2017), que consideram a existência de um senso comum que desqualifica os catadores, além de 

outras visões estereotipadas ques põem em xeque a capacidade organizacional e operacional das 
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associações/cooperativas de catadores para trabalharem em grande escala em diferentes etapas 

da gestão dos resíduos sólidos urbanos. Essa concepção está alinhada aos interesses 

monopolizadores das grandes corporações prestadoras de serviços públicos de limpeza urbana, 

segundo esses autores.  

Todavia, observando-se o inciso I do art.36 da Lei que institui a PNRS referente à 

responsabilidade compartilhada, o Poder Público necessita avançar na priorização e efetividade 

em contratos com funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.  

É importante destacar que apesar do SNIS (2015) fornecer informações sobre a quantidade total 

de materiais recicláveis recuperados (t/ano), não é possível conhecer a destinação final desses 

resíduos, visto que inexiste questionamento aos municípios sobre esse aspecto, como também 

inexistem indicadores para a fração orgânica, conforme observado no estudo. Já os resíduos 

domiciliares e públicos são direcionados para o aterro controlado (Brasília, que agora em 2017 

passou a contar com um aterro sanitário) e aterros sanitários (Belo Horizonte, Fortaleza e 

Salvador) (SNIS, 2015; OPNRS, 2017 ). De acordo com a PNRS, somente os rejeitos devem ser 

dispostos de forma ambientalmente adequada, ou seja, nesse contexto entende-se que o aterro 

sanitário é o local apropriado para recebimento apenas desse material; enquanto que os resíduos 

sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser considerados como um bem econômico e social, além 

de ser utilizado como matérias-primas em novos processos de fabricação. Segundo Gouveia 

(2012), as iniciativas de redução de material encaminhado ao aterro sanitário, como a coleta 

seletiva e a reciclagem, ainda caminham lentamente, no Brasil. 

No entanto, no período analisado, percebe-se que as práticas tradicionais de destinação dos 

resíduos sólidos são predominantes nos Municípios estudados sendo que em Brasília, no período, 

a situação ainda era mais grave devido a operação de um aterro controlado que sob o ponto de 

vista ambiental não é indicada decorrente dos impactos causados por não apresentar 

impermeabilização de base nem de sistemas de coleta e de tratamento de gases (BARROS, 

2012). Isto significa dizer que o atendimento ao objetivo referente a disposição ambientalmente 

adequada dos rejeitos deverá ser perseguido por alguns anos para ser alcançado, pois há 

algumas dificuldades que necessitam ser superadas, principalmente, a conscientação ambiental 

da população e compromisso do Poder Público à essa questão dos resíduos sólidos.  

Ao pesquisar a existência de legislações próprias referente a temática de resíduos sólidos nas 

capitais estudadas, Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte já possuem leis municipais que se 

assemelham a Lei no 12.305/2010, em relação a aspectos socioambientais e econômicos; todavia, 

em Brasília a legislação sancionada é anterior ao ano de 2010, ou seja, necessita de uma revisão 

para se adequar à PNRS. Além disso, a elaboração do instrumento denominado na PNRS como 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) é essencial para definição 
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de ações futuras que possibilitem o cumprimento da legislação nacional. Entretanto, as capitais 

Salvador, Brasília e Belo Horizonte após cinco anos da promulgação da Lei no 12.305/2010 não 

possuem ainda o PMGIRS, sendo que apenas a Fortaleza encontra-se inserida nos 44% das 

capitais brasileiras que possuem esse instrumento de gestão dos resíduos sólidos (OPNRS, 

2017). Dessa forma, pode-se dizer que a maioria das capitais estão mais distantes para o alcance 

das propostas estabelecidas na PNRS. 

Em Fortaleza, o PMGIRS concluído em 2012 aponta alguns problemas que justificam a baixo 

percentual da taxa de cobertura da coleta seletiva porta-a-porta e da taxa de recuperação de 

materiais recicláveis, como: a inexistência de cobrança da taxa pelos serviços públicos de limpeza 

urbana que gera na população uma falta de cooperação, parceria e cidadania associada a essa 

questão; a ausência de um programa bem estruturado para coleta de resíduos de origem orgânica 

e um outro direcionado para coleta seletiva de materiais potencialmente recicláveis, além da falta 

de capacitação técnica para tratamento da fração orgânica, que se apresentam também como 

fatores limitadores que prejudicam o alcance das metas estabelecidas pela Lei nº 12.305/2010. 

Porém, há metas estabelecidas em cenários construídos para redução do envio da porções seca 

e úmida dos resíduos sólidos para o aterro sanitário, programas de educação ambiental, inclusão 

social de catadores de materiais recicláveis, dentre outros, de 2015 a 2031. Dessa forma, pode-se 

afirmar que dentre as capitais analisadas, Fortaleza se destaca pela conclusão da elaboração e 

disponibilização de um instrumento de gestão dos resíduos sólidos após dois anos de aprovação 

da PNRS; no entanto, faz-se necessário verificar a efetividade das ações contidas no Plano.   

Na PNRS, além da reciclagem há outras abordagens nos objetivos que antecedem ao tratamento, 

como a não geração e a redução dos resíduos sólidos. A tabela 2 apresenta os valores da massa 

per capita de resíduos sólidos coletados (kg/hab.dia), indicando o comportamento da população 

no período estudado. 

 

Tabela 2: Massa de RSU per capita coletada em relação a população total (kg/hab.dia) 

ANO BRASÍLIA SALVADOR FORTALEZA BELO 
HORIZONTE 

2010 2,3 0,9 1,4 0,8 

2011 2,2 1,0 1,6 0,9 

2012 1,5 0,9 2,0 1,2 

2013 1,8 1,0 2,2 1,1 

2014 1,6 0,9 2,2 1,1 

2015 0,9 1,0 2,0 0,9 

Fonte: SNIS (2015). 
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Mediante análise da tabela 2 referente à massa per capita de RSU coletados no período de 2010-

2015, observa-se que a maior massa per capita coletada foi em Brasília e Fortaleza com média de 

1,7 e 2,0kg/hab.dia, seguida de Belo Horizonte com 1,01kg/hab.dia e de Salvador com 

0,9kg/hab.dia. Todavia, ao comparar o comportamento da massa per capita de RSU coletados, 

verifica-se que três capitais tiverem decrescimento da massa per capita de RSU coletados nos 

dois últimos anos do período, enquanto Salvador apresentou crescimento. Se observado o 

comportamento da população urbana referente a geração per capita, tem-se a mesma tendência.   

Ao verificar o quantitativo de população entre as quatro capitais no período citado, a cidade de 

Salvador apresentou o maior número de habitantes, com a menor massa per capita de RSU 

coletados, enquanto Belo Horizonte tem a menor população, porém a maior massa per capita. 

Comparando-se o comportamento dessas capitais com o objetivo da Lei nº 12.305/2010 que 

prevê a redução numa sequência de geração de resíduos, três capitais reduziram a massa per 

capita de RSU coletados, enquanto Salvador apresentou a tendência inversa. Desse modo, 

verifica-se o esforço das três capitais que apresentaram decrescimento na massa per capita de 

resíduos o que demonstra empenho para atender a PNRS. Diante desses resultados, pode-se 

inferir que, de forma gradual, está havendo uma mudança de postura da população em relação a 

temática de resíduos sólidos, pois mesmo com aumento populacional se verifica uma redução da 

massa per capita de resíduos sólidos coletados.  

Como a massa per capita de RSU coletados observada na tabela 2 no período foi reduzida, 

espera-se a mesma tendência da massa total coletada de RSU como apresentado na tabela 3. 

 

Tabela 3: Quantidade total coletada de RSU (t/ano)  

ANO BRASÍLIA SALVADOR FORTALEZA BELO HORIZONTE 

2010 2.086.875,0 830.230,8 1.280.874,2 689.959,6 

2011 2.033.986,3 882.819,5 1.441.330,5 742.075,0 

2012 1.377.139,0 889.079,6 1.856.692,7 1.000.170,5 

2013 1.832.544,7 918.272,1 2.043.044,6 940.358,4 

2014 1.634.522,1 931.184,0 2.096.505,5 962.658,0 

2015 900.713,00 992.822,00 1.803.503,90 822.063,90 

Fonte: SNIS (2015). 

 

Diante dos dados obtidos do SNIS (2015) referentes à massa total coletada de resíduos sólidos 

urbanos no período estudado nas quatro capitais estudadas e apresentados na tabela 3, pode-se 

observar que mais uma vez Brasília, Fortaleza e Belo Horizonte apresentaram resultados de 

decrescimento nos últimos dois anos, apesar de haver variações ao longo do período. Todavia, 
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Salvador permaneceu em um comportamento de ascensão, conforme esperado, devido aos 

valores de massa per capita de RSU coletados como mostrado na tabela 2. O maior percentual de 

redução da massa coletada verificada entre 2014 e 2015 foi em Brasília (45%), seguido de Belo 

Horizonte (14,6%) e Fortaleza (14%), no entanto Salvador apresentou um aumento de 6,6%. O 

comportamento da capital Fortaleza pode ser explicado mediante as metas estabelecidas no 

PMGIRS nas quais o início foi previsto para o ano de 2015, ou seja, verifica-se um resultado 

positivo do instrumento de gestão que vem sendo implementado. Já Salvador, apesar de possuir 

uma legislação municipal (Lei nº 8.915/2015) que dispõe sobre a Política de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável cujo capítulo voltado para resíduos sólidos prevê a minimização em 

um de seus artigos, apresenta-se na direção oposta à própria política instituída como à Lei da 

PNRS, pois, além de não possuir um instrumento de gestão (PMGIRS), nos últimos dois anos o 

Município tem realizado diversas audiências públicas para aprovação de um edital para licitação 

pública da concessão dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, por 

20 anos, que não contempla aspectos estabelecidos na própria Lei Municipal para a gestão e o 

gerenciamento dos resíduos sólidos.  

Durante o período analisado, pôde-se perceber que as despesas com o serviço público de coleta 

de RSU foram crescentes em três capitais, nos últimos dois anos, somente Fortaleza apresentou 

uma diminuição dos custos de coleta dos RSU. Em Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador 

os custos com o serviço público de coleta de RSU representou cerca de 37,47%, 32,12%, 70,15% 

e 45,01% do custo total do serviço público de manejo de resíduos sólidos, em 2015 (SNIS, 2015). 

O custo observado em Fortaleza pode ser explicado devido a os recursos oriundos para os 

serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana é exclusivamente do orçamento 

financeiro do Município, enquanto os demais cobram uma taxa que contribui para redução do 

valor orçado pela Prefeitura. Os recursos gastos na coleta de RSU podem ser reaplicados no 

serviço público de manejo de resíduos sólidos de forma que haja a inclusão social dos catadores 

de materiais recicláveis prevista na PNRS. Apesar dos dados fornecidos pelo SNIS, Teodósio et 

al. (2017) consideram que não há clareza sobre a realidade econômico-financeira dos serviços 

públicos de limpeza urbana no contexto brasileiro e ressaltam que os avanços na PNRS depende 

de transparência e de um controle social mais efetivo nas dimensões socioeconômicas e 

ambiental. 

 

CONCLUSÃO 

De acordo com a análise realizada dos dados dos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos 

das quatro capitais brasileiras estudadas (Brasília, Salvador, Belo Horizonte e Fortaleza), no 

período 2010-2015, em que se buscou avaliar o grau de atendimento desses municípios a alguns 

requisitos presentes na PNRS (Lei nº 12.305/2010), verifica-se que a falta de interesse político por 
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tais serviços e do instrumento de planejamento construído e implementado com participação e 

controle social constituem-se entre as principais causas do cenário atual observado no País. A 

maioria dos municípios não possuem legislação específica, nem o instrumento de planejamento-o 

PMGIRS-, alguns municípios apresentam desconformidades pelo Poder Público Municipal, como 

Salvador, que apesar de ter promulgado em 2015 uma Lei que contempla os resíduos sólidos 

(Política de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), o que se verifica são ações do Poder 

Público Municipal que, em geral, visam atender aos interesses privados não atendendo ao 

estabelecido na legislação municipal e federal, como o lançamento recente de edital para a 

concessão dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, por prazo de 

vinte anos, podendo ser prorrogáveis por mais 20 anos. Faz-se necessário a existência da 

pressão social para a efetividade de políticas públicas, principalmente as que se referem ao meio 

ambiente e a saúde pública, como a PNRS, pois além de preconizar medidas de proteção 

ambiental e da saúde da população, contempla os aspectos econômico e social em suas 

propostas. As demais conclusões obtidas representam consequências da falta e/ou 

implementação de uma política pública. 

Os baixos percentuais de coleta seletiva observada em todas as capitais se devem a omissão de 

uma política pública eficaz que permita um remodelamento dos serviços públicos de manejo de 

resíduos sólidos, sendo que apenas Brasília apresentou resultados mais expressivos. Assim, 

parece que a coleta convencional, que dificulta a tratabilidade dos resíduos, será realidade por 

muitos anos no cenário nacional. Pode-se também abordar a falta de incentivo à criação de 

associações/cooperativas de catadores de materiais recicláveis conforme a Lei nº 12.305/2010 

estabelece, permanecendo ainda os contratos com empresas privadas como responsáveis de 

forma parcial ou total pela execução dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos e 

limpeza urbana. Quando há algum tipo de parceria com essas entidades da sociedade civil como 

em Belo Horizonte, Fortaleza e Brasília, não se verifica a execução do serviço público de coleta 

seletiva, mas por empresas privadas.  

Em relação a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, todos os municípios estudados 

permanecem encaminhando-os para aterro controlado ou sanitário. Ou seja, ainda se encontram 

em desconformidade com o objetivo da Lei nº 12.305/2010 que preconiza a disposição 

ambientalmente adequada em aterros sanitários apenas dos rejeitos e sem a mobilização social e 

o instrumento de planejamento, possivelmente esta situação tenderá a continuar por muitos anos. 

Dessa forma, os demais objetivos tendem a ser postergados na “hierarquia” da não geração, 

redução, reutilização, tratamento, destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 

disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Apesar do esforço realizado no presente trabalho para avaliar o grau de cumprimento da PNRS 

por meio dos dados do SNIS, verifica-se a necessidade de implementação do SINIR e do SINISA 
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para que possa se obter informações mais detalhadas dos municípios brasileiros. Mesmo assim, 

verifica-se que Brasília e Salvador, são dentre as quatro capitais estudas as cidades que possuem 

o maior e o menor grau de atendimento a Lei nº 12.305/2010, após análise dos dados obtidos pelo 

SNIS. 

Após a promulgação da Lei nº 12.305/2010 não houve uma atualização e/ou complementação de 

informações e indicadores do SNIS/Resíduos Sólidos, para obtenção de respostas as quais 

possam mensurar de forma mais fidedigna as realidades municipais no País. Portanto, sugere-se 

um estudo que não somente avalie o grau de cumprimento dos municípios brasileiros à PNRS, 

mas que analise as dificuldades intramunicipais, de forma estrutural, para o cumprimento da 

legislação federal e possa subsidiar no processo político de definição e efetivação das políticas 

públicas voltadas para a questão dos resíduos sólidos. 
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RESUMO  

O consórcio público se tornou uma alternativa viável para os municípios que visam melhoria de 

infraestrutura e instrumentos políticos, a partir da regulamentação de instrumentos legais 

pertinentes ao assunto (a Política Nacional de Saneamento Básico, a Lei dos Consórcios 

Públicos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos). No entanto, as informações sobre o assunto 

são escassas e, necessitam de estudos aprimorados. O objetivo do presente artigo foi analisar 

consórcios públicos atuantes em saneamento e resíduos sólidos, tanto para avaliar o desempenho 

dos consórcios públicos em relação às ações planejadas quanto para identificar características de 

fortalecimento deste arranjo jurídico. A pesquisa se baseou em revisão bibliográfica, em consulta 

a documentos internos por meio digital e leitura e interpretação de documentos de sua 

constituição (protocolo de intenções e estatuto social). Foram analisados cinco consórcios de um 

universo de trinta. Os resultados indicam que a organização e consolidação de consórcios 

públicos é a forma que permite a universalização do setor de saneamento para os municípios de 

pequeno e médios portes, desde que haja boa articulação política entre os entes consorciados, 

divulgação das metas estabelecidas e fortalecimento de ações integradas com a participação 

efetiva dos agentes envolvidos. 

Palavras-chave: gestão pública, consórcio público, indicadores, saneamento, saúde. 
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INTRODUÇÃO 

Os serviços de saneamento consistem em proporcionar medidas e infraestruturas necessárias 

para o bem-estar físico, mental e social dos cidadãos. A Organização das Nações Unidas (ONU) 

reforça que o saneamento, em escala mundial, necessita de investimentos. Dependendo das 

condições do local, a cada um dólar investido em água e saneamento, há a economia de 4.3 

dólares em custos de saúde no mundo e cerca de 2.5 bilhões de pessoas ainda sofrem com a 

falta de acesso a serviços de saneamento básico (ONU, 2014). No Brasil, em 2011, 87% da 

população brasileira teve acesso às instalações sanitárias no meio urbano (ONU, 2013). 

Cerca de 83% da população brasileira é atendida com abastecimento de água tratada, 47% dela 

têm coleta de esgoto e 39% do esgoto coletado é tratado (Ministério das Cidades, 2013). O IBGE 

estima que cerca de 58% dos resíduos sólidos têm destino adequado em aterros sanitários e que 

houve um aumento de 21,5% na prestação do serviço de manejo de águas pluviais em relação ao 

censo de 2000 (IBGE, 2010).  

A universalização dos serviços de saneamento representa a grande desafio do setor. Neste 

contexto, a gestão regional ou integrada, por consórcio público, torna-se uma medida eficaz para 

os municípios de pequeno e médio porte.  

A Política Nacional de Saneamento Básico, Lei Federal no 11.445 (BRASIL, 2007a), a Lei dos 

Consórcios Públicos, Lei Federal no 11.107 (BRASIL, 2005), o Decreto Federal n° 6.017 (BRASIL, 

2007b) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal no12.305 (BRASIL, 2010) 

estabelecem a gestão por consórcios públicos como uma alternativa para expansão do 

saneamento no país e como estratégia para ampliar a capacidade operacional dos serviços de 

resíduos sólidos (BRASIL, 2005; BRASIL, 2007a; BRASIL, 2007b; BRASIL, 2010). Por estes 

instrumentos jurídicos, pode-se fomentar a constituição de parcerias consorciadas entre entes 

federativos. 

As publicações pertinentes à formação, implementação e manutenção de consórcios públicos em 

saneamento e em resíduos sólidos são escassas. No entanto, um estudo financiado pela 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) permitiu identificar aproximadamente 160 experiências 

de consórcios públicos atuantes em saneamento, sendo que delas 94 eram específicas da área 

de resíduos sólidos (Ventura et al., 2015). 

Assim, o objetivo do trabalho foi analisar consórcios públicos de saneamento e de resíduos 

sólidos, de modo a identificar as atividades planejadas e realizadas ao consultar documentos 

jurídicos sobre cada consórcio (Protocolo de Intenção e Estatuto Social). O presente estudo 

contemplou a análise preliminar de cinco experiências consorciadas de um universo de trinta 

consórcios públicos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Iniciou-se com levantamento bibliográfico no tema consórcio público, identificando em endereço 

eletrônico: a) legislação pertinente dos principais consórcios públicos existentes em saneamento e 

em resíduos sólidos; b) os fatores que motivaram sua constituição; c) existência de CNPJ; d) 

localização da sede física; e) número de municípios atendidos; f) distância entre a sede e os 

municípios consorciados; g) ano de implantação do consórcio e h) outras informações relevantes 

ao fortalecimento e manutenção deste arranjo jurídico. 

Em seguida, fez-se a leitura e interpretação cuidadosa dos documentos jurídicos para elaboração 

de fichas-resumo dos consórcios estudados. Estas ficham tiveram o intuito de organizar as 

informações anteriormente registradas. 

Vale ressaltar que no início do trabalho, as pesquisas concentraram-se a consórcios públicos com 

ênfase em saneamento com interface a áreas correlatas (saúde, turismo, sustentabilidade, entre 

outros) para compreensão da organização e mobilização do engajamento consorciado. Para 

análise da constituição e consolidação dos consórcios públicos, o estudo contemplou 

especialmente aqueles engajados somente em saneamento e também outros exclusivos a 

resíduos sólidos. 

Os critérios de seleção dos consórcios identificados para o estudo foram: i) foco de atuação em 

obras e serviços de saneamento e de resíduos sólidos, ii) dados disponibilizados em meio digital e 

iii) atualização constante de informações. 

Os consórcios públicos analisados, neste artigo, foram: ECOTRES – Consórcio Público 

Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos (MG); CITRESUL – Consórcio Intermunicipal 

de Resíduos Sólidos Urbanos (RS); CIMCATARINA -  Consórcio Intermunicipal Catarinense (SC); 

CISAM SUL – Consórcio Intermunicipal dos Serviços Municipais de Saneamento do Sul (SC) e 

CISAB – Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas Gerais 

(MG). 

As informações qualitativas, denominadas variáveis de caracterização, foram organizadas em 

uma matriz comparativa.  Foram utilizadas 32 variáveis, divididas em 6 grupos, sendo elas:  

 Grupo 1 - Motivação: os elementos indutores à formação do consórcio. As variáveis 

adotadas foram: falta de recursos financeiros; mobilização social; obrigação/ exigência 

legal; apoio Mútuo entre municípios e articulação política.  

 Grupo 2 - Apoio Externo (Estado e União): a presença de apoio externo para formação do 

consórcio. As variáveis foram: estímulo financeiro; apoio à infraestrutura; organização 

territorial induzida pelo Estado e motivação socioambiental. 

 Grupo 3 - Resultados esperados: na formação do consórcio foram planejadas atividades 

de forma a obter tais resultados. As variáveis foram: redução de custos; melhoria em 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    298 

 

infraestrutura; aquisição de equipamentos; aumento da articulação política e resolução de 

problemas específicos. 

 Grupo 4 - Origem de recursos internos: a forma como os recursos internos são obtidos. As 

variáveis foram: arrecadação própria e recursos dos orçamentos municipais 

 Grupo 5 - Origem de recursos externos: de onde provém os recursos externos. As 

variáveis foram: recursos estaduais; recursos da União; recursos Internacionais e recursos 

privados. 

 Grupo 6 - Atividades (planejadas/ realizadas): atividades que estão no protocolo de 

intenções, que foram planejadas na elaboração do consórcio e as atividades que foram 

realizadas. As variáveis foram:  elaboração de projetos; capacitação e formação; 

administração do sistema; compartilhamento de equipamentos; disposição final; 

compostagem; coleta de resíduos sólidos urbanos; comercialização de recicláveis; 

educação ambiental; locais de entrega voluntária; coleta seletiva e limpeza urbana. 

 

Os valores atribuídos pelas pesquisadoras às atividades foram: 0,0 – não existe ou a atividade 

não foi realizada; 0,5 – atividade realizada parcialmente e 1,0 – atividade quase que totalmente 

realizada ou plenamente realizada. Com o uso de planilha eletrônica, foi possível identificar as 

variáveis melhor atendidas por consórcio. 

A proposta do método foi identificar as áreas melhor contempladas pelos consórcios a partir de 

sua constituição e analisar os principais desafios nos setores de saneamento e de resíduos 

sólidos. O intuito desta análise não foi comparar os consórcios entre si, mas sim observar os 

resultados atingidos por eles e como estão organizados em relação às metas programadas. Cabe 

ressaltar que toda avaliação teve como base as informações em meio digital, disponibilizadas 

pelos endereços eletrônicos dos consórcios, pesquisas e artigos científicos sobre eles e por 

consulta a documentos internos. 

No presente artigo, a cada consórcio público (CP) foi atribuída uma representação numérica (1 a 

5) para que sua identificação fosse preservada. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A ideia de municípios de pequeno e médio portes se unirem em novo arranjo institucional promove 

a expectativa positiva sobre a solução de problemas intermunicipais. No entanto, dificuldades 

operacionais, legais e administrativas surgem desde o início das discussões entre os entes 

consorciados. Os dois principais fatores que interferem nos consórcios do estudo foram a 

dificuldade ou pouca articulação política entre eles e a falta de recursos financeiros.  
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Somente dois consórcios públicos foram estruturados após a Lei dos Consórcios (2007), 

exemplificando que os municípios se organizaram de forma antecipada e identificavam, naquela 

época, a necessidade da formação de alguma estrutura similar aos consórcios.  

Considerando os cinco consórcios estudados, dois deles estão localizados em Minas Gerais e os 

outros três na região Sul do país.  

A Tabela 1 ilustra, resumidamente, as informações principais dos consórcios estudados. 

 

Tabela 1 – Síntese da caracterização dos consórcios públicos estudados 

Consórcio Público / 

Estado 

Número de 

municípios 

Ano de 

fundação 

Localização da sede 

física 

População atendida 

(habitantes) * 

1 - ECOTRÊS (MG) 3 2006 Conselheiro Lafaiete 200.299 

2 - CITRESUL (RS) 11 2000 Humaitá 72.974 

3 - CIMCATARINA (SC) 19 2010 Fraiburgo 301.300 

4 - CISAM-SUL (SC) 17 2006 Orleans 271.205 

5 - CISAB (MG) 28 2008 Viçosa 470.952 

* População segundo censo do IBGE 2010. 

 

Todos os consórcios tiveram os mesmos interesses (variáveis em linha com soma igual a 5.0): a 

falta de recursos financeiros como característica geral do consórcio; o orçamento municipal como 

elemento importante para origem do recurso interno (Tabela 2). 

A maior parte deles procurou o consórcio por (variáveis em linha com soma igual a 4): estímulo 

financeiro como elemento indutor à formação; redução de custos em operações, serviços e 

equipamentos; resolução por problemas específicos; busca por melhoria em infraestrutura; 

possibilidade de aquisição e/ou compartilhamento de equipamentos; apoio com recursos 

provenientes da União (isto é, houve apoio por órgão do governo federal), como se observa pela 

Tabela 2. As atividades realizadas em relação às planejadas para todos os consórcios foram: a 

administração do sistema passou a ser em conjunto após a constituição dos consórcios; a 

elaboração de projetos em saneamento e de resíduos sólidos (foco na coleta seletiva e aterro 

sanitário), assim como o compartilhamento de equipamentos foi uma meta alcançada (Tabela 2).  

Algumas delas estão em desenvolvimento (variáveis em linha com soma igual a 3.0): busca por 

local adequado para disposição final de resíduos sólidos; capacitação e formação de profissionais 

atuantes no consórcio; melhoria da coleta de resíduos sólidos urbanos; realização de atividade 

socioambientais e melhoria dos serviços de coleta seletiva. 
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Tabela 2 – Avaliação dos consórcios públicos (CP) do presente estudo 

Variáveis de caracterização CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 

INFORMAÇÕES GERAIS      

1-Falta de Recursos Financeiros 1 1 1 1 1 

2-Mobilização Social 0 0 0 0 0 

3-Obrigação/Exigência Legal 0 0 0 0 0 

4-Apoio Mútuo Entre Municípios 1 1 1 0 1 

5-Articulação Política 0 0 0 0 0 

MOTIVAÇÃO      

1-Estímulo Financeiro 0 1 1 1 1 

2-Apoio à Infraestrutura 1 0 1 0 0 

3-Organização territorial Induzida pelo Estado 0 0 0 0 0 

4-Motivação socioambiental  0 0 1 0 0 

RESULTADOS ESPERADOS      

1-Redução de custos (operações, serviços e equipamentos) 0 1 1 1 1 

2-Melhoria em infraestrutura  0 1 1 1 1 

3-Aquisição e compartilhamento de equipamentos 0 1 1 1 1 

4-Aumento da articulação e força política 1 1 0 0 1 

5-Resolução de problemas específicos  0 1 1 1 1 

ORIGEM DE RECURSO INTERNO      

1-Arrecadação Própria 0 0 0 0 0 

2-Recursos dos orçamentos municipais  1 1 1 1 1 

ORIGEM DE RECURSOS EXTERNOS      

1-Provenientes do Estado 0 0 0 1 0 

2-Recursos da união 0 1 1 1 1 

3-Apoios internacionais 0 0 0 0 0 

4-Recursos privados  0 0 0 0 0 

ATIVIDADES (planejadas / realizadas)      

1-Elaboração de projetos para as cidades consorciadas 1 1 1 1 1 

2-Capacitação e formação de profissionais do consórcio  0 1 1 0 1 

3-Administração do sistema em conjunto 1 1 1 1 1 

4-Compra e compartilhamento de uso de equipamentos 1 1 1 1 1 

5-Local adequado para disposição final de resíduos sólidos 0,5 0,5 1 1 0 

6-Implantação ou manutenção da compostagem 0 0 1 1 0 

7-Coleta de resíduos sólidos urbanos 0 1 1 1 0 

8-Limpeza, manutenção e comercialização de recicláveis 0,5 0 0,5 0 0 

9-Realização de atividade socioambientais 0,5 1 1 0 0,5 

10-Criação de locais de entrega voluntária e incentivos a 

práticas 0 0 1 0 0 

11-Realização e melhoria dos serviços de coleta seletiva 0 1 1 1 0 

12-Realização e melhoria dos serviços de limpeza urbana 0 1 0,5 0 0 

MÉDIA 0,30 0,58 0,69 0,50 0,45 
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Com a implantação e consolidação dos consórcios públicos, foram constatados alguns benefícios, 

tais como: i) a aquisição de material e mão de obra com menor preço para realização dos 

serviços; ii) realização de atividade de maior complexidade operacional (construção e operação de 

aterros sanitários); iii) aumento da conscientização e mobilização da população atendida por 

assuntos de importância ambiental como coleta seletiva; iv) maior aproximação e articulação entre 

os municípios consorciados; v) compartilhamento de conhecimentos técnicos, administrativos e 

tecnológicos; vi) estímulo à criação de programas que contribuem diretamente para a redução da 

geração de resíduos sólidos (educação ambiental, coleta seletiva, cooperativas, tecnologias 

sustentáveis, compostagem); vii) descarte final de resíduos sólidos apropriado em escala regional 

e atendendo às exigências do órgão ambiental. 

As médias finais calculadas na Tabela 2 indicam que o consórcio promoveu ações gerais e fez a 

divulgação delas em meio digital.  

É possível que alguns resultados atingidos pelos consórcios estejam registrados apenas em cópia 

física e que, portanto, não foram disponibilizados em plataforma digital, interferindo no resultado 

dessas médias. Isto evidencia que há necessidade de cada consórcio instituir a atualização das 

informações sobre os propósitos atingidos como prática operacional. Ações como estas 

fortalecem o papel dos consórcios públicos e os evidencia como experiências promissoras a 

outros interessados nesta estrutura consorciada. 

Os consórcios podem ser organizados apenas entre municípios, por municípios e estado ou ainda 

entre municípios, estado e União. Esta forma administrativa gera a expectativa para solução de 

problemas comuns, principalmente porque considera a vocação do município e a estrutura 

administrativa dos entes consorciados, bem como resgata os canais de comunicação existentes 

na escala regional e local. 

Alguns desafios administrativos na contratação dos serviços necessários para melhoria dos 

serviços de saneamento e de resíduos sólidos foram aprimorados pela existência e atuação de 

consórcios públicos, o que promoveu a obtenção de resultados positivos aos municípios 

envolvidos.  

Entretanto, a visibilidade das atividades realizadas, em termos políticos, é direcionada 

exclusivamente ao consórcio público (por ser o elemento integrador) e indiretamente aos 

municípios.  

 

CONCLUSÃO 

A questão do saneamento atinge níveis insatisfatórios no país, especialmente em resíduos 

sólidos, o que demonstra a necessidade de iniciativas de gestão, de operação e de organização 

político-administrativos para obter resultados promissores. 
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Ações efetivas em saneamento dependem também de resultados positivos em resíduos sólidos. 

Uma das estratégias, para tanto, é fomentar a constituição e, principalmente, manutenção de 

arranjos intermunicipais, como por consórcios públicos. 

Os benefícios para a população atendida por gestão consorciada dependem do interesse local e 

da articulação regional, mas sobretudo, de apoio financeiro de órgãos públicos. 

Instabilidades econômica e política interferem na permanência dos municípios nos consórcios 

públicos. Por isto, instituir arranjos jurídicos desta natureza e consolidar o papel dos consórcios 

públicos representam os maiores desafios para gestão pública e do saneamento, pois há 

necessidade de contínuos esforços em manter o interesse regional e articulação político-

administrativa nesta categoria. 

É fundamental que, além da boa articulação intermunicipal, haja um bom planejamento das ações 

diárias do consórcio e daquelas a médio e longo prazo, bem como sejam divulgadas as fontes de 

financiamento para o apoio institucional a sistemas como estes.  

Para a consolidação dos consórcios em escala regional, torna-se eficaz a necessidade da 

participação dos agentes envolvidos no processo do consorciamento (sociedade civil, 

representantes do poder público e da iniciativa privada, cidadãos em geral), mesmo que em 

escala gradual, até que toda comunidade, especialmente a população, tenha conhecimento do 

consórcio e entenda a importância dele na elaboração de políticas públicas regionais e oferta de 

serviços com melhor qualidade.  

Com isto, os municípios estarão mobilizados e engajados pelo mesmo interesse, que é em manter 

o consórcio pleno e fortalecido. 

As pesquisadoras agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) pelos recursos financiados pelo Programa Universal (448836/2014-9) e à bolsa de 

iniciação científica (protocolo 286/2016) - UFSCar. 
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RESUMO  

Como forma de estender as reflexões acerca dos problemas relacionados ao manejo inadequado 

dos resíduos sólidos, ao papel dos catadores, e os impactos econômicos, sociais e ambientais, 

este estudo busca por interpretar a relação existente entre as novas políticas, advindas da PNRS, 

e a perspectiva dos catadores, a partir da observação da visão dos catadores de resíduos 

recicláveis do Lixão da Estrutural, Distrito Federal, a partir do início do processo de desativação do 

Lixão e sua inserção no mercado de trabalho, caso não venha a continuar a trabalhar por via das 

cooperativas que atuarão no Aterro Sanitário Oeste. A metodologia aplicada tem como finalidade 

atender aos objetivos do trabalho, e dar continuidade aos trabalhos de pesquisa iniciados no 

âmbito do Programa de Extensão Universitária da Universidade de Brasília na cidade Estrutural – 

DF, de forma a avaliar a perspectiva de inserção socioeconômica dos catadores das cooperativas 

de materiais recicláveis do Lixão da Estrutural, sendo proposto em cinco etapas, dividido em: i) 
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levantamento de dados e caracterização da área de estudo, resultante no artigo  ii) Entrevistas 

com catadores e representantes de cooperativas locais iii) Aplicações de questionários iv) análise 

de resultados e redação do projeto. De forma geral, constatou-se que a maioria dos catadores não 

encontrava-se preparado, ou até mesmo amparado, para recolocação no mercado de trabalho, 

tendo em vista a desativação do Lixão da Estrutural e o início das atividades no Aterro Oeste, e as 

condições atuais de moradia e trabalho impossibilitam adequadas condições de vida. Observa-se, 

também, que os catadores tendem a passar por uma fase de adaptação conturbada, onde a 

perspectiva inicial seja o abandono da profissão devido a inadequação do sistema novo ou até 

mesmo continuar por adoção do sistema antigo de trabalho. Neste caso, o catador não irá 

conseguir ascensão social, pelo menos a curto e médio prazo, tornando a legislação neste âmbito 

ineficaz. Porém, a longo prazo, os catadores tendem a adotar novas metodologias através de 

pressões administrativas por parte do Poder Público e através mesmo das próprias associações, e 

com isto, manter uma qualidade de vida melhor que a anteriormente adotada e possuir ascensão 

social. 

Palavras-chave: Catadores, Inserção social, Lixão, Resíduos Sólidos, saneamento básico. 

 

INTRODUÇÃO 

Através da Lei 12.305, conhecida como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a 

logística atual do gerenciamento dos resíduos será alterada, passando a compor novas 

metodologias de destinação dos resíduos para que inexista a característica atual que é a alocação 

em Lixões (CEMPRE, 2013). Para isto, foram propostas novas atividades não antes 

regulamentadas ou até mesmo não incorporadas, causando uma relação de responsabilidade por 

parte de todos os que possuem algum tipo de atuação no ciclo de vida do produto, de forma a 

diminuição do produto final que chega aos aterros sanitários, que entre outros métodos, o mais 

viável e utilizado atualmente, a reutilização de materiais recicláveis (BRASIL, 2010). 

A efetividade da reciclagem está intrinsicamente relacionada à coleta seletiva, que se caracteriza 

como um processo de separação dos resíduos desejados (FARIA, 2002). A separação dos 

resíduos para utilização na reciclagem pode ser realizada basicamente de duas formas, por 

separação na fonte ou por separação em centros de triagem através do serviço de catadores 

(CEMPRE, 2013).  

Com a regulamentação da nova lei e consequentemente a desativação dos lixões, entende-se por 

parte da legislação que a presença dos catadores não irá se extinguir, pelo contrário, ela ainda 

existirá só que de forma mais segura e controlada tirando os catadores dos ambientes mais 

insalubres, como é o caso dos lixões, levando-os para locais mais adequados, de forma a 

proporcionar um trabalho mais eficiente no ponto de vista de separação de resíduos e mais 

seguro por parte de segurança ocupacional (CEMPRE, 2013). Para que isto seja atestado, é 
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necessário que os catadores se organizem em formas de associações, como forma de 

regulamentação do trabalho, e que atenda aos requisitos exigidos pela legislação. 

Na destinação de resíduos através de lixões, os catadores são reconhecidos como a parcela da 

comunidade que busca como meio de vida a procura por materiais recicláveis, na qual busca por 

meio da catação de resíduos o seu sustento trabalhando de forma informal (MARCELINO, 2013).  

A atividade de catação, decorrente de situações adversas, não possui a oportunidade ou a 

capacidade de inserção profissional adequada, que segundo Capucha (1998, apud, Velloso, 

2005) é devida a qualidade de vida da pessoa, sendo principalmente afetada através da baixa 

escolaridade, habitação precária, má alimentação, elevada delinquência, problemas de saúde e 

alta taxa de natalidade. Por este modo, as pessoas que são submetidas a tais situações adversas 

onde as pressões sociais os tangenciam a buscar formas alternativas de trabalho informal e que 

no caso da catação, o submete a uma realidade ainda mais precária em função da realidade 

ocupacional (SOUSA e MENDES, 2006).  

De forma a visualizar as questões socioeconômicas e a perspectiva dos catadores perante o 

encerramento dos lixões, foi observada a perspectiva das cooperativas de catadores do Aterro 

Controlado Jóquei Clube de Brasília, considerado como um dos maiores lixões da América Latina 

que encerrou suas atividades em Janeiro de 2017 para operação do Aterro Sanitário Oeste, 

localizado em Brasília – DF (PEREIRA et al., 2016). 

O Aterro do Jóquei, com é conhecido, localiza-se na Cidade Estrutural, cerca de 15 km do Plano 

Piloto de Brasília, sendo originada a partir de uma invasão de catadores na década de 1970, 

encontrado nas margens do Lixão (PEREIRA et al., 2016). 

Como forma de estender as reflexões acerca dos problemas relacionados ao manejo inadequado 

dos resíduos sólidos, ao papel dos catadores, e os impactos econômicos, sociais e ambientais, 

este estudo busca por interpretar a relação existente entre as novas políticas, advindas da PNRS, 

e a perspectiva dos catadores, a partir da observação da visão dos catadores de resíduos 

recicláveis do Lixão da Estrutural, Distrito Federal, a partir do início do processo de desativação do 

Lixão e sua inserção no mercado de trabalho, caso não venha a continuar a trabalhar por via das 

cooperativas que atuarão no Aterro Sanitário Oeste. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia aplicada tem como finalidade atender aos objetivos do trabalho, e dar continuidade 

aos trabalhos de pesquisa iniciados no âmbito do Programa de Extensão Universitária da 

Universidade de Brasília na cidade Estrutural – DF, de forma a avaliar a perspectiva de inserção 

socioeconômica dos catadores das cooperativas de materiais recicláveis do Lixão da Estrutural, 

que está em fase de fechamento, tendo em vista o incentivo da legislação pela absorção e 

regularização das atividades dos catadores por meio associações e cooperativas, e o 
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monitoramento, nas zonas de triagem do novo Aterro Sanitário Oeste, no Distrito Federal. Deste 

modo, o presente trabalho foi proposto em cinco etapas, dividido em: i) levantamento de dados e 

caracterização da área de estudo, resultante no artigo  ii) Entrevistas com catadores e 

representantes de cooperativas locais iii) Aplicações de questionários iv) análise de resultados e 

redação do projeto. 

O questionário foi aplicado entre os dias 05 e 19 de maio, no Assentamento Santa Luzia que é 

próximo ao lixão e na entrada do próprio lixão, em horário comercial. O assentamento trata-se de 

uma área irregular, ocupada há 15 anos por pessoas que vem de outros estados brasileiros em 

busca de melhores condições de vida no Distrito Federal. Por questões de dificuldade no acesso 

ao trabalho optou-se por trabalhar no Lixão da Estrutural, utilizando as áreas localizadas às 

margens para construírem suas moradias. 

Foram entrevistados 20 catadores, com auxílio de uma catadora para abordar os entrevistados, 

pois muitos se indispuseram por vergonha e por alegarem que perderiam tempo ao responder o 

questionário. A maioria das pessoas que se dispuseram a responder o questionário não vão ser 

direcionadas para o Aterro Oeste (recém inaugurado), o que já faz com que parte dos catadores já 

estejam visando recolocação no mercado por contra própria, e não recebem o auxílio que o 

Governo do Distrito Federal disponibilizou de R$300,00, para ajudar na transição.  

Pretende-se abordar a perspectiva social dos catadores perante o fechamento do aterro 

controlado, denominado Lixão da Estrutural, com a inclusão de suas atividades no novo Aterro 

Sanitário ou, caso não venha a dar continuidade no novo aterro, observar as ações de inclusão no 

mercado de trabalho. Espera-se que a partir desse estudo, as dificuldades dos catadores perante 

o tema sejam esclarecidos e que se mostre como referência para outros entes no que tange as 

ações de trabalho social vinculadas aos términos dos atuais lixões. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Informações Gerais da Amostra 

Os questionários aplicados resultaram na efetividade em 18 respostas que foram consolidadas e 

estão dispostas no decorrer deste capítulo. Cabe destacar que, embora presente nos ambientes 

de trabalho, não foram entrevistadas crianças ou adolescentes. 

No que tange as informações gerais da comunidade, os catadores apresentados são em sua 

maioria do sexo Feminino (67%) sendo de maioria etária entre 40 a 50 anos de idade (50%), 

seguidos por 20 a 40 anos (22%), menores que 20 anos (17%), maiores que 50 anos (6%) e 

pequena fração de pessoas que não quiserem opinar (5%). Em relação ao grau de escolaridade, 

observou-se que a maioria dos catadores que fizeram parte da pesquisa não tinham Ensino Médio 

Completo (61%) com presença, inclusive, de pessoas que não são alfabetizadas, conforme 

apresentado na figura abaixo. 
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Figura 1 – Grau de escolaridade dos catadores entrevistados por faixa 

  

 

O grau de escolaridade destaca como importante parâmetro para análise de inserção 

socioecônimica dos catadores, sobretudo no que tange a capacidade de novas perspectivas de 

trabalho para caso de término das atividades na cooperativa ou perante às novas inserções no 

mercado de trabalho. Observou-se que, dentre os catadores, os jovens detinham maiores grau de 

ensino com a maioria possuindo grau de Ensino Médio completo, seguido por Ensino 

Fundamental completo, embora seja percebido um catador sem alfabetização. Já entre as faixas 

etárias maiores, a frequência de pessoas com baixo grau de ensino se torna mais frequente, 

principalmente para os adultos maiores que 50 anos, que possuem corrente frequência de Ensino 

Fundamental Incompleto, sendo devida a necessidade de contribuição na renda familiar desde a 

infância. 

Em relação ao vínculo de atividade, a maioria dos catadores já atuam na atividade há mais de 5 

anos (61%), sendo observado que, em grande parte se encontram as pessoas mais velhas e que 

apresentam baixo grau de escolaridade, como caso dos adultos maiores de 40 anos que possuem 

Ensino Fundamental completo ou incompleto e trabalham no lixão há 5 anos ou mais (33%). 

Dentre a amostra, foi verificado somente um caso em que o catador atuava na área há menos de 

1 ano.  

No tocante ao rendimento mensal familiar, metade dos catadores entrevistados são os únicos 

responsáveis pela renda e a parte significativa são considerados os chefes de família do lar 

(83%). Tais rendimentos variam entre R$800,00 e R$1.470,00, sendo que 39% declararam prover 

de rendimentos inferiores a 1 salário mínimo mensal. Além das rendimentos mensais, parte das 

famílias declaram receber auxílio do Governo como bolsa família (33%) e bolsa-auxílio para os 

catadores (17%) do Governo do Distrito Federal. Embora tenha percepção de renda mensal, 

apenas 33% dos catadores declaram contribuir junto ao INSS para recolhimento da previdência 
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social, com destaques para aqueles que fazem o recolhimento devido a exercício em outra 

profissão. Como destaque da pesquisa, notou-se frequente desconhecimento em relação ao tema. 

Ao relacionarmos as informações gerais, nota-se que os catadores são em sua maioria pessoas 

que estão em faixa etária avançada, com baixo grau de escolaridade, rendimentos mensais 

inferiores a 2 salários mínimos e são fontes principais ou exclusivas de renda na família.  

Tais informações contribuem para destacar a necessidade de expandir as discussões, por meio 

de políticas públicas, acerca dos catadores, não tão somente em esfera econômica, mas na ótica 

social, sobretudo com vertentes para educação, segurança pública, lazer e qualidade de vida. 

Depreende-se, também, que os catadores não apresentam perspectivas de novos mercados, pois 

em sua maioria são de pessoas que estão neste ambiente de trabalho há longo tempo e não 

visam perspectivas de novos mercados por não possuírem capacidade de qualificação profissional 

e emancipação social. 

 

Condições de Moradia 

Tendo em vista a formação da Cidade Estrutural, localizada às margens do Lixão da Estrutural, 

conforme apresentado por Pereira (et al., 2016), os catadores participantes da presente pesquisa, 

residentes no bairro de Santa Luzia, considerados como mais vulneráveis perante as pressões 

sociais e econômicas, possuem condições de moradia irregulares (100%), em áreas de invasão 

em divisa ao Parque Nacional de Brasília, com condições de moradia insuficientes e/ou 

inadequadas, como ilustrado na figura 2. 

 

Figura 2 – Condições do Domicílio em relação aos serviços de saneamento, iluminação e 

habitação, em percentual.  
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Em relação às condições de moradia dos grupo de catadores entrevistados, observa-se que, para 

todos os itens questionados, as condições inadequadas de saneamento, iluminação e habitação 

apresentaram inadequadas. 

Os serviços públicos de saneamento básico para os serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, segundo o Plansab (2015), tornam-se adequados quando dispõem das 

seguintes infraestruturas: 

 Abastecimento de água – fornecimento de água potável por rede distribuição por rede de 

distribuição ou por poço, nascente ou cisterna, com canalização interna, em qualquer caso 

sem intermitência (paralisação ou interrupção); 

 Esgotamento sanitário – Coleta de esgotos por rede coletora, seguida de tratamento, ou 

uso de fossa séptica; 

Deste modo, os percentuais de domicílios que apresentam atendimento precário, para o serviço 

de abastecimento de água, são aqueles em que declararam não possuir condições adequadas de 

abastecimento. Neste caso, todos os domicílios com atendimento precário são abastecidos de 

forma irregular, denominado pelos entrevistados como “gato”, ou seja, abastecidos através de 

desvio da rede da companhia de saneamento do Distrito Federal. 

Já para os serviços de esgotamento sanitário, os percentuais de domicílios que apresentam 

atendimento precário representam aqueles que declararam não possuir rede, fossa séptica, ou 

fossa rudimentar. Em que pese análise da qualidade da informação, os entrevistados que 

declararam possuir fossa desconhecem conceito ou terminologia de fossa séptica. Entretanto, de 

forma a manter a veracidade das respostas, optou-se por considerar que os percentuais de 

entrevistados que declararam possuir fossa possuem atendimento adequado. Cabe ressaltar que, 

com base nas informações já observadas por Pereira (et al., 2016), as condições dos serviços de 

saneamento no local são demasiadamente precários e que, por visitas a campo, contasta-se 

evidente presença canais de lançamento de esgotos a céu aberto. 

De forma análoga aos serviços de saneamento, os serviços de iluminação também são 

provenientes, em sua extensa maioria, por redes irregulares de transmissão de energia elétrica, 

denominados “gatos”. Para tanto, a iluminação pública aparenta-se inexistente ou precária, 

quando há. 

Observa-se que a infraestrutura dos serviços públicos nos domicílios do bairro (assentamento) 

Santa Luzia, onde se encontram os catadores, são, em grande parte, precária. Os serviços de 

saneamento básico, por exemplo, presentes na maior parte da cidade Estrutural, são praticamente 

inexistentes no bairro Santa Luzia. Tais considerações apontam que, além da vulnerabilidade 

presente no precário ambiente de trabalho, os catadores também as possuem em seu ambiente 

residencial. 
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Condições socioeconômicas e a dicotomia trabalho e meio ambiente 

A remuneração pelo serviço é conferido em relação ao volume (peso) de resíduos coletados, 

separados e vendidos para as unidades de reciclagem, sendo portanto variável. Dentre os 

resíduos coletados, maior parte dos entrevistados trabalham com Vidro, Papel, Papelão, PET e 

Vidro (61%), e os demais com um ou destes produtos. Em geral, os produtos apresentados 

apresentam dificuldades no manuseio, sobretudo em relação ao peso e sua periculosidade, para o 

caso do vidro. Corrobora-se que, dentre as maiores dificuldades observadas no trabalho, foi 

destacada dificuldade em relação ao manuseio, forte odor, cansaço físico devido ao esforço, 

poeira, gás e exposição ao sol. 

Em relação aos equipamentos de segurança, os dados apresentados na Tabela 1, denotam 

pontos relevantes em relação aos equipamentos de proteção. Foram citados foram a utilização de 

Luvas (44,4%), Máscaras (16,7%) e Ambas (5,6%), restringindo-se apenas a Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs). Não foi observada a importância – ou necessidade – por parte dos 

catadores na utilização de equipamentos de proteção coletiva.  

Ademais, embora os equipamentos citados sejam de insuma importância para proteção a 

ocorrência de doenças ou acidentes do trabalho, evidencia-se a necessidade de instrução para 

importância e utilização dos EPIs. 

 

Tabela 1 – Avaliação das condições de trabalho em relação a faixa etária 

Faixa etária 

(anos de idade) 

Equipamentos 

de segurança 

Carga horária de 

trabalho (diária) 

Doenças 

decorrentes do 

trabalho 

Ocorrência de 

acirdentes no 

trabalho 

20 ou menos 100% 8h 33% 33% 

20 a 40 50% 9h 0% 25% 

40 a 50 33% 8,5h 44% 44% 

50 ou mais 100% 10h 100% 100% 

 

 

Ao questionar sobre ocorrência de acidentes de trabalho em colegas de profissão, em 100% dos 

entrevistados alegaram conhecer alguém que tenha acometido alguma doença ou acidente de 

trabalho, inclusive com ocorrência de óbito. Ao relacionar os acidentes citados com as Normas 

Técnicas, compova-se que os acidentes de trabalho podem ser minimizados com a utilização de 

equipamentos de proteção coletiva e sinalização dos locais de trabalho. Entretanto, tendo em vista 

as condições precárias de trabalho existentes, tais regulamentações são apropriadas para 

ambientes específicos para tal ramo de atividade. 
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De forma a complementar a análise dos resultados apresentados, foi realizado um questionário 

dinâmico e simplificado em que o entrevistado atribuísse uma nota de 0 a 10, sendo 0 para ruim 

ou péssimo e 10 para excelente, em relação aos seguintes itens: i) Valorização do seu trabalho 

pela sociedade, ii) Importância socioambiental do fechamento dos lixões e a criação de aterro, iii) 

Importância do meio ambiente para a vida, iv) Valorização do seu trabalho pela cooperativa e v) 

condições de trabalho. Os resultados estão dispostos na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Questionário simplificado de avaliação profissional 

Faixa de nota 
Valorização pela 

sociedade 

Importância 

socioambiental 

Valorização pela 

cooperativa 

Condições de 

trabalho 

0 a 2 72,2% 0% 88,8% 83,3% 

3 a 5 27,8 50% 5,6% 16,7% 

6 a 8 0% 44,4% 5,6% 0% 

9 a 10 0% 5,6% 0% 0% 

 

 

Percebe-se que, em relação a valorização da profissão, os baixos índices indicam que o ambiente 

de trabalho tende a apresentar indicadores de hostilidade ou desrespeito. Ao questionar sobre os 

baixos valores atribuídos aos dados, foi citado o descaso perante a profissão e perspectiva de 

marginalização da atividade. Como adjetivos, foram citadas palavras como “pobres”, “mendingos”, 

“sujos”, “miseráveis”, entre outros. Tais considerações se apresentam dentro do próprio ambiente 

de trabalho da cooperativa.  

A relação social delicada entre os catadores e a sociedade é enfatizada ao observar a frequência 

de relatps em que os entrevistados alegam terem sofrido tipo de violência Física (17%), Verbal 

(22%) e Física e Verbal (11%). Tais considerações são advindas, em grande parte, através do 

preconceito e marginalização da profissão, como observa-se que 44% dos entrevistados alegam 

sofrer frequentes ações de preconceito devido ao tipo de trabalho, 33% alegam sofrer de tempos 

em tempos e apenas 11% relatam nunca terem sofrido algum tipo de preconceito. Vale destacar 

que, por se tratarem de temas que impactam intimamente na pessoa, alguns entrevistados não se 

sentiram confortáveis em relatar sobre o tema, enfatizando, por sua vez, a necessidade de 

destaque para as relações sociais e o ambiente de trabalho do profissional catador. 

Para os baixos índices para o item “Valorização do seu trabalho na cooperativa”, por se tratar de 

ambiente não regulamento, o ambiente de trabalho apresenta indícios de antagonismo, causando 

com que o profissional se torne cada vez mais desvalorizado. Além disso, não há estímulo para 

melhoria nos rendimentos e a satisfação pelo trabalho. 
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Embora seja observada relevantes dificuldades na profissão, principalmente no que tange os 

impeditivos financeiros e sociais, a maioria dos catadores (61%) declararam se sentir satisfeitos 

na profissão e não a trocaria por outra profissão com igual rendimento. Corrobora-se a 

observação de indignação com o fechamento do Lixão, pois todos os catadores alegam que o 

Lixão, embora seja maléfico para a sociedade – dito como “errado” – é sua fonte de renda, sendo 

que o seu fechamento está intimamente ligado ao desemprego, falta de oportunidade e 

marginalização da sociedade que necessita do Lixão para subsistência. Neste ponto, considera-se 

necessário maiores observações perante as relações de trabalho, companheirismo e perspectiva 

familiar que contribuem para tais conceitos. 

Por ter sido considerado um resíduo que não possuía fins úteis ou desejáveis, o resquício deste 

conceito ainda persiste e é possível de ser identificado na característica atual dos lixões, na qual 

propicia a ocorrência de ambientes hostis, tanto relacionados à segurança ocupacional, quanto ao 

próprio convívio entre os catadores. Isto é Justificável, pois como o lixo possui o estereótipo de ser 

indesejável, acaba que por consequências tornar o ambiente também indesejável, atraindo 

apenas pessoas que não são absorvidas no mercado de trabalho tradicional dos centros urbanos 

e acabando que por buscar neste ambiente uma forma de sustento.  

O que se entende por parte da literatura é que os catadores que vivem exclusivamente da 

separação de materiais recicláveis se portam de forma contrária a desativação dos Lixões e a 

aquisição de Aterro Sanitário, o que não é irracional, pois os catadores compreendem o ambiente 

lixão muito mais como um ambiente de sustento do que um ambiente de insalubridade e não 

possuem uma perspectiva futura de trabalho distinto deste já feito.  

Esta situação pode ser amenizada caso a mão de obra possua aperfeiçoamento para capacidade 

de ascensão com as mudanças nas formas de separação ou a não adesão dos catadores a estas 

novas abordagens o problema volta-se à tona, gerando crescentes de desemprego e baixo índice 

de escolaridade. Outro aspecto é devido a ocupação nas bordas dos lixões que após a 

desativação terá consequentemente uma atenção menor por parte das administrações locais, o 

que pode ser um problema de impacto indireto, pois a maior parte da população que convive aos 

redores dos lixões são constituídos pelos próprios catadores.  

Como observância a atual situação do Brasil, é necessário que a adequação dos municípios ao 

sistema de Aterro Sanitário e a desativação do Lixão seja implementada, porém, as questões 

sociais referentes a esta adaptação não podem ser negligenciadas e então, é necessário que as 

duas questões sejam absorvidas. Para isto, o consenso da literatura apresenta como sendo a 

forma mais viável, que corresponde a aperfeiçoar o sistema hoje utilizado pelos catadores para a 

separação do resíduo, más que haja propostas alternativas de geração de renda e de ascensão 

social.  
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No entanto, os estudos referentes a este assunto ainda não se apresentam totalmente esgotados, 

necessitando maiores compreensões principalmente referentes aos pequenos municípios, onde a 

sensibilidade a estresse é maior, tornando estes problemas mais caóticos quanto ao 

gerenciamento. 

 

CONCLUSÃO 

A perspectiva vigente, segundo a literatura, denota que os catadores não possuem tendências à 

adoção aos padrões atuais de trabalho em caso desativação dos lixões, além disto, durante este 

tempo em que trabalhavam como catadores não possuíram avanços educacionais significativos 

para que possam absorver de imediato uma nova metodologia.  

Para que esta situação seja revertida, é necessário que as associações de catadores busquem 

alternativas que possam mitigar estes problemas, de forma a conseguir que os catadores não 

sejam fortemente afetados nesta mudança, principalmente em questões econômicas, que tende a 

característica mais sensível do problema.  

A partir de estudos referentes a este assunto, o tomador de decisão é capaz de compreender 

melhor qual a tendência do comportamento dos catadores aos estresses provenientes as 

desativações dos lixões.  

De forma geral, os catadores tendem a passar por uma fase de adaptação conturbada, onde a 

perspectiva inicial seja o abandono da profissão devido a inadequação do sistema novo ou até 

mesmo continuar por adoção do sistema antigo de trabalho. Neste caso, o catador não irá 

conseguir ascensão social, pelo menos a curto e médio prazo, tornando a legislação neste âmbito 

ineficaz. Porém, a longo prazo, os catadores tendem a adotar novas metodologias através de 

pressões administrativas por parte do Poder Público e através mesmo das próprias associações, e 

com isto, manter uma qualidade de vida melhor que a anteriormente adotada e possuir ascensão 

social. 

Dentre os pontos apresentados, esperava-se que o trabalho pudesse aprofundar no trabalho 

social com os catadores, trazendo novas perspectivas de planejamento entre as cooperativas, 

com a percepção dos órgãos de governo perante o setor. Entretanto, observou-se, a partir do 

estreitamento de vínculo e a aplicação do questionário, a necessidade de ampliar as discussões 

relativas ao tema, pois a relação com os catadores apresentou em partes delicidada, dificuldando 

a capacidade de extrair resultados mais conclusivos. 

Em relação aos catadores entrevistados, constatou-se que a maioria não encontrava-se 

preparado, ou até mesmo amparado, para recolocação no mercado de trabalho, tendo em vista a 

desativação do Lixão da Estrutural e o início das atividades no Aterro Oeste, e as condições atuais 

de moradia e trabalho impossibilitam adequadas condições de vida. Observa-se, também, a 

importância de expandir o tema de preconceito social no ambiente de trabalho dos catadores, 
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emancipação social e familiar, e a qualificação do profissional, no que tange a importância dos 

itens de segurança do trabalho, aspectos ambientais relativos ao saneamento ambiento e a 

valorização pessoal e profissional. 
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RESUMO  

A geração de resíduos sólidos urbanos, popularmente chamado de lixo, é tema frequente de 

estudos, congressos e preocupação de prestadores de serviços, sejam eles públicos ou privados. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabeleceu na Lei nº  12.305/2010 seus 

princípios, objetivos e instrumentos, diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, responsabilidades dos geradores e do poder público, bem como os instrumentos 

econômicos aplicáveis. O serviço público têm buscado diversas formas de atuação direta 

exclusiva e/ou indireta, ou ainda associada e compartilhada em diversos arranjos de gestão, 

priorizando através da  PNRS a universalização do acesso da população e a sua sustentabilidade 

econômica-financeira. Considerando-se como fatores críticos a economia de escala e as 
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dificuldades da universalização do acesso, buscou-se avaliar os serviços públicos de resíduos 

sólidos urbanos em pequenos municípios do estado de Santa Catarina. Foram utilizados 22 

indicadores de desempenho do Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS) e a 

abordagem DEA (Data Envelopment Analysis) para avaliar 49 municípios que atendiam aos 

requisitos mínimos de dados e informações. Os resultados indicam que apenas 04 municípios 

(8,2%) são eficientes quanto aos níveis de universalização do acesso aos serviços pelos cidadãos 

usuários, comparativamente entre os 49 municípios avaliados. Todos os municípios apresentaram 

níveis de sustentabilidade econômico-financeira ineficiente. O melhor deles apresentou 83,0% e o 

pior 7,4% de autossuficiência. 

Palavras-chave: Avaliação. Eficiência. Universalização. Sustentabilidade Econômica-Financeira. 

Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

INTRODUÇÃO 

Os resíduos sólidos talvez sejam um dos mais graves problemas da sociedade moderna e são 

vistos como problema ambiental e econômico e com impacto na saúde da população e na 

natureza. A produção de objetos de consumo em larga escala e consequente utilização de novas 

embalagens, aumentou consideravelmente o volume e a diversidade de resíduos gerados nas 

áreas urbanas. O homem passou a viver então a era dos descartáveis em que a maior parte dos 

produtos desde guardanapos de papel e latas de refrigerante, até computadores são inutilizados e 

jogados fora com enorme rapidez (BENSUSAN, 2006).  

O crescimento urbano e acelerado de cidades e metrópoles fez com que as áreas disponíveis 

para disponibilização de lixo se tornassem escassas. A sujeira acumulada no ambiente aumentou 

a poluição do solo, das águas e piorou as condições de saúde das populações em todo o mundo, 

especialmente nas regiões menos desenvolvidas (BRINGHENTI, 2004). 

A produção de resíduos sólidos se dá pelas atividades humanas, e segundo a NBR 10004(ABNT, 

2004, p.1) a definição de resíduos sólidos é ampla, como segue:  

Resíduos Sólidos: resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de 
atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 
líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública 
de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e 
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.  

 

A política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) vigente no Brasil, possui entre seus princípios e 

objetivos a universalização do acesso da população, a integralidade dos serviços, o 

desenvolvimento sustentável e a ecoeficiência mediante o fornecimento, a preços competitivos, de 

bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas com redução do impacto 
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ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 

sustentação estimada do planeta (BRASIL, 2010).  

A geração total de resíduos sólidos urbanos no Brasil em 2014 (ABRELPE, 2016) foi de 

aproximadamente 78,6 milhões de toneladas ao ano, ou 215.297 toneladas por dia. Esses dados 

revelam um aumento de cerca de 2% no índice de geração per capita de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) e um acréscimo de 2,9% na quantidade total gerada. Comparativamente, a população 

brasileira apresentou, no mesmo período um crescimento inferior a 1%. Considerando-se os 5.565 

municípios brasileiros, somente 38,4% destinam os resíduos em aterros sanitários, enquanto que 

61,6% apresentam destinação final inadequada, sendo que, destes, 31,2% vão para aterros 

controlados e 31,3% para lixões. 

A coleta seletiva, segundo (SINIS-RS, 2016), apenas 35,1% (1.332) dos municípios brasileiros 

possuem alguma ação prática relacionada a mesma.  Infelizmente, constata-se que a coleta 

seletiva ainda não é uma realidade em grande parte dos municípios brasileiros.   

Observa-se que de 2012 para 2014 ocorreu um significativo aumento da amostra do SINIS-RS, 

reduzindo sensivelmente o tamanho do grupo "sem informação", que passou de 45,4% para 

35,9%. Entretanto, isso não refletiu em elevação significativa do número de municípios com coleta 

seletiva, já que se verificou um incremento de apenas 1% neste grupo contra os quase 9% de 

acréscimo dos municípios sem esse serviço, cujo índice passou de 34,7 para 43,3%. 

Nos municípios em que ocorre a coleta seletiva, a mesma é feita das seguintes formas: 

 Diretamente pelas prefeituras; 

 Por empresas contratadas pela prefeitura; 

 Por ocasiões/cooperativas de catadores, desde que com alguma parceria com a 

prefeitura; 

 Outras entidades filantrópicas, por exemplo, desde que também detenham alguma 

parceria com a prefeitura. 

A limpeza urbana no Brasil é definida pela Lei 11.445/2007 e caracteriza-se como um serviço 

público composto pelas seguintes atividades: (i) coleta, transbordo e transporte dos resíduos; (ii) 

triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de 

disposição final; (iii) varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 

eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. Não obstante, contempla também toda 

manutenção da limpeza pública, em geral, como de parques e praças e limpeza de bueiros. 

A prefeitura de cada cidade é responsável pela limpeza urbana, sendo realizada na sua maioria 

por equipes próprias, principalmente em municípios menores. Segundo a ABRELPE (2016) o 

setor de limpeza urbana cresceu 6,2% comparando-se 2014 com 2013. Esses serviços abrangem 

principalmente a varrição manual ou mecanizada de ruas e locais de aglomeração pública 

(parques, praças, feiras, eventos, entre outras do gênero), raspagem de sarjetas, manutenção de 
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meio fio, capinação de ruas, podas de árvores e limpeza de bueiros. Em cidades litorâneas 

acrescenta-se a limpeza e manutenção das areias e praias. 

Como base para a construção e análise de dados deste estudo, os indicadores relacionados à 

sustentabilidade econômica-financeira representam grande importância, por isso se faz 

necessário ampliar o seu significado e definição. Entre eles destaca-se a citada por Teixeira 

(2004), em que ao afirmar o significado para "sustentável" remete à ideia de algo capaz de 

manter-se minimamente constante ou estável por um grande período. 

Alguns critérios para a avaliação da sustentabilidade são sugeridos por Spangenberg (2002), em 

quatro dimensões, sendo elas: ambiental, social, econômica e institucional. Para isso 

Quadros abrangentes compreendendo um número limitado de indicadores selecionados com base 

em um padrão transparente e metodologicamente sólido, que permita aos indicadores de forma 

significativa avaliar prioridades políticas, objetivos e metas de modo interligado e, se possível 

quantificados. 

Ademais, a função principal em se avaliar a sustentabilidade econômica-financeira serve como 

parâmetro para as tomadas de decisões em um âmbito geral, com a finalidade exclusiva da 

implementar melhrorias e priorizar políticas alinhadas a PNRS (SINGH, 2009). 

Considerando-se os objetivos e princípios fundamentais instituídos pela PNRS, a amplitude dos 

serviços de RSU, sua complexidade e as restrições econômico-financeira que o Brasil atravessa, 

agravada em municípios menores pela queda nas receitas, estudos e pesquisas aplicadas a 

universalização do acesso da população e a respectiva sustentabilidade econômico-financeira e 

ambiental é de fundamental importância para a verificação do atendimento da PNRS.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Avaliar a universalização do acesso e sua sustentabilidade econômico-financeira dos serviços 

públicos de resíduos sólidos urbanos em municípios catarinenses menores de 5 mil habitantes. 

Objetivos Específicos 

 Definir indicadores de universalização do acesso e de sustentabilidade econômica-

financeira; 

 Desenvolver um modelo de avaliação comparativa da universalização do acesso e sua 

respectiva sustentabilidade econômico-financeira; 

 Construir indicadores sintéticos para a coleta de RSU, coleta seletiva, limpeza urbana e 

sustentabilidade econômico-financeira para os municípios da amostra definida; 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A amostra da avaliação contemplou 49 municípios com população até 5.000 habitantes residentes 

em municípios do estado de Santa Catarina, base IBGE (2010), cujas informações sobre os 

indicadores de desempenho selecionados foram obtidas no SNIS-RS (2016). 

A abordagem DEA aplicada neste estudo foi definida a partir das medidas: (i) CCR (Charnes, 

Cooper e Rhodes, 1978); (ii) BCC de Banker, Charnes e Cooper (1984) e, (iii)  aditiva 

desenvolvida por Charnes et al. (1985), descritas resumidamente a seguir: 

(i) A medida CCR é uma medida que utiliza insumos e produtos para um retorno de escala 

constante, e permite a comparação de diversas organizações que fazem parte de um 

mesmo conjunto de referência. Nesse sentido, assume-se que as organizações alocam 

os mesmos tipos de insumos para gerar os mesmos tipos de produtos; 

(ii) A medida BCC permite decompor a ineficiência associada as variações da 

produtividade associada a habilidade gerencial do gestor de cada organização. Adota 

na definição a conversão de insumos em produtos, gerando medidas de eficiência 

técnica; 

(iii) A medida aditiva, por sua vez, permite somar os excessos de insumos consumidos e as 

folgas de produtos produzidos. Nessas aplicações é possível verificar os desperdícios 

comparando organizações de uma mesma referência a partir de medidas resultantes de 

indicadores. Considera-se eficiente quando não existir qualquer folga de produto (s) ou 

excesso de insumo (s). Quando a medida resultante é zero, a organização é eficiente, e 

quando a medida é positiva, ineficiente. 

Considerando-se que o presente estudo propõe-se avaliar o acesso da população aos serviços 

públicos de resíduos sólidos urbanos em municípios catarinenses, a partir da aplicação de 

medidas de indicadores de desempenho do SNIS-RS, a medida mais adequada é a aditiva, 

desenvolvida por A. Charnes, W. W. Cooper, B. Golany e L. Seyford, que permite avaliar os 

municípios a partir da adoção de medidas de indicadores comparativamente a outros municípios 

de uma mesma amostra. 

Diante disso, define-se para a sua aplicação as seguintes equações:  

 
(1)

As medidas de aplicação devem estar no intervalo >= 0,00 e < = 1,00. Aplicadas em qualquer 

tamanho de amostra e quantidade de indicadores de desempenho.   

S = k

K

1n

s


  Tal que:  1zn

N

0n




 (2)
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Nesta equação, que definirá as folgas da medida aditiva, seus resultados serão necessariamente 

>= 0,00, cujo limite superior dependerá do número de indicadores adotados na aplicação. 

 

(3)

A equação (3) definirá a medida de eficiência ou ineficiência. Quando a medida definida da 

equação (2) for igual a zero não haverá folga, por isso o respectivo município será eficiente. 

Qualquer outra medida > 0,00 gerará medida de ineficiência, cuja resultante é a diferença entre as 

medidas de eficiência (1,00) e o valor da folga, também resultante da aplicação da equação (2).   

Indicadores de Desempenho 

Para a realização do estudo foram definidos um conjunto de 22 indicadores desempenho, 

adotados para a avaliação dos municípios a partir do SNIS-RS (2016) e classificados em quatro 

grupos, assim compostos: 

Indicadores e unidades de medidas de coleta de RSU   

 Taxa de cobertura da coleta RDO em relação à população total (%); 

 Taxa da coleta RDO em relação à população urbana (%); 

 Produtividade média de coletores e motoristas (kg/empregado); 

 Taxa de motoristas e coletores por habitante urbano (empregados/1000habitantes); 

 Massa de RDO+RPU coletada per capita em relação à população urbana (kg/(hab. 

X dia)); 

 Massa de RDO coletada per capita em relação à população total atendida (kg/(hab. 

X dia)); 

 Custo unitário da coleta (R$/tonelada); 

 Incidência da coleta no custo total do manejo (%); 

 Massa de RDO+RPU coletada per capita em relação à população total (kg/(hab. X 

dia)). 

Indicadores e unidades de medidas de coleta seletiva 

 Existência de coleta coletiva no município, (sim/não); 

 Massa recuperada per capita (kg/(hab. X ano)); 

 Existência de recuperação de massa segregada, papel/papelão, plásticos, metais, 

(sim/não);  

 Massa per capita recolhida via coleta seletiva (kg/(hab. X ano)). 

Indicadores e unidades de medidas de limpeza urbana 

 Existência de serviço de Limpeza Urbana (Varrição e Capina) no município, 

(sim/não); 

  Taxa de varredores por habitante urbano (empregados/1000hab.); 
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 Incidência do custo da varrição no custo total do manejo; 

 Taxa de capinadores por habitante urbano (empregados/1000hab.); 

 Relação de capinadores no total de empregados no manejo (%). 

Indicadores e unidades de medidas de sustentabilidade econômico-financeira 

 Incidência de despesas com RSU na prefeitura (%); 

 Autossuficiência financeira (%); 

 Despesas per capita com RSU (R$ / habitante); 

 Receita arrecadada per capita com serviços de manejo (R$ / habitante). 

 

A agregação das medidas de foram realizadas a partir da aplicação de equações, medidas 

monótonas de intervalo [0,000 a 1,000], sendo 0,000 a pior avaliação e 1,000 a melhor. A Figura 1 

ilustra esquematicamente o modelo de agregação das respectivas medidas de seus resultados 

entre diversas variáveis dos 22 indicadores adotados.  

Figura 1- Modelo esquemático de avaliação e agregação das medidas. 

 

       Fonte: O autores (2017). 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Na aplicação das equações (1) e (2) gerou-se as medidas monótonas de intervalo [0,000 a 1,000], 

para todos os indicadores relacionados à gestão de resíduos sólidos indicados no item 3.1. A 

partir desta etapa aplicou-se a equação (3) e posteriormente realizada a agregação esquemática 

do modelo ilustrado na Figura 1. Os resultados agregados estão apresentados na Tabela 1 em 

ordem decrescentes a partir da medidas de universalização do acesso. 
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Tabela 1 – Resultados das medidas agregadas de avaliação da universalização do acesso e da 
sustentabilidade econômica-financeira dos serviços públicos de resíduos sólidos urbanos. 

Muncípios 
avaliados 

Número de 
Habitantes 

Medida de 
coleta de 
resíduos1 

Medida de 
coleta  

seletiva2 

Medida de 
limpeza 
urbana3  

Medida da 
universalização do 

acesso4 

Medida de 
austentabilidade 

aconômico-financeira5 
1 3.296 0,482 0,586 0,651 1,000 0,476 
2 4.338 0,441 0,503 0,653 1,000 0,456 
3 2.966 0,334 0,627 0,623 1,000 0,315 
4 3.746 0,541 0,002 0,466 1,000 0,311 
5 3.883 0,420 0,512 0,639 0,964 0,512 
6 4.855 0,431 0,504 0,633 0,951 0,467 
7 3.955 0,448 0,513 0,620 0,936 0,477 
8 3.256 0,400 0,519 0,588 0,925 0,430 
9 2.484 0,483 0,000 0,216 0,916 0,510 

10 3.627 0,370 0,557 0,589 0,914 0,464 
11 2.502 0,418 0,560 0,610 0,913 0,432 
12 4.158 0,464 0,500 0,541 0,910 0,580 
13 3.590 0,380 0,520 0,565 0,904 0,448 
14 4.118 0,449 0,506 0,499 0,893 0,472 
15 4.273 0,389 0,533 0,524 0,891 0,253 
16 3.407 0,425 0,503 0,496 0,885 0,409 
17 4.659 0,367 0,507 0,550 0,883 0,489 
18 4.095 0,302 0,510 0,553 0,864 0,305 
19 4.850 0,474 0,131 0,581 0,804 0,560 
20 3.389 0,348 0,150 0,522 0,791 0,597 
21 3.353 0,514 0,255 0,453 0,783 0,582 
22 1.997 0,243 0,127 0,399 0,759 0,074 
23 3.190 0,351 0,149 0,486 0,750 0,320 
24 2.419 0,311 0,125 0,397 0,741 0,398 
25 1.697 0,317 0,000 0,518 0,731 0,428 
26 1.389 0,510 0,129 0,537 0,731 0,830 
27 2.079 0,415 0,000 0,462 0,710 0,371 
28 2.589 0,393 0,000 0,433 0,702 0,445 
29 4.175 0,524 0,000 0,357 0,702 0,182 
30 4.775 0,414 0,000 0,458 0,699 0,505 
31 3.336 0,426 0,000 0,343 0,684 0,491 
32 4.040 0,336 0,130 0,361 0,684 0,450 
33 1.823 0,448 0,000 0,358 0,683 0,421 
34 2.527 0,412 0,000 0,389 0,678 0,298 
35 2.696 0,345 0,000 0,502 0,677 0,428 
36 4.864 0,401 0,000 0,401 0,676 0,390 
37 4.675 0,483 0,000 0,313 0,674 0,478 
38 2.276 0,408 0,000 0,376 0,672 0,394 
39 2.244 0,464 0,000 0,282 0,664 0,465 
40 2.751 0,322 0,000 0,311 0,662 0,406 
41 3.805 0,342 0,000 0,375 0,648 0,533 
42 2.450 0,568 0,000 0,258 0,638 0,449 
43 4.536 0,345 0,000 0,327 0,633 0,400 
44 2.158 0,303 0,000 0,294 0,629 0,549 
45 2.593 0,684 0,000 0,283 0,615 0,462 
46 2.122 0,378 0,000 0,258 0,610 0,261 
47 2.046 0,295 0,000 0,199 0,605 0,252 
48 2.836 0,287 0,000 0,026 0,572 0,461 
49 3.297 0,347 0,000 0,067 0,553 0,544 

Fonte: O autores (2017). 
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Observação: (1) medida resultante da agregação de 09 indicadores de coleta de resíduos sólidos; 

(2) medida resultante da agregação de 04 indicadores de coleta seletiva; (3) medida resultante da 

agregação de 05 indicadores de limpeza urbana; (4) media resultante da aplicação DEA entre as 

medidas (1, 2 e 3); (5) medida resultante da agregação de 04 indicadores de sustentabilidade 

econômico-financeira. 

A Figura 2 ilustra os resultados da universalização do acesso aos serviços públicos de resíduos 

sólidos pelos cidadãos usuários comparativamente a respectiva sustentabilidade econômico-

financeira em ordem decrescente.  

 

Figura 2 - Medidas de universalização do acesso aos serviços públicos de resíduos sólidos 

urbanos e respectiva sustentabilidade econômico-financeira 

 

Fonte: O autores (2017). 

 

Observa-se que os valores são apresentados para cada município e cada dimensão de avaliação. 

Sendo assim, o valor que cada medida representada é o resultado da análise da eficiência da 

gestão do acesso aos serviços de resíduos sólidos pelos cidadãos usuários e a sua respectiva 

sustentabilidade. 

Os valores iguais a 1,00 indicam que o município se encontra na fronteira, ou seja, eficiente, e 

quanto menor o valor observado, mais distante do valor ideal para a determinada medida, ou seja, 

ineficiente, comparativamente aos demais 48 municípios avaliados no estudo. 
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Com relação aos níveis de universalização do acesso aos serviços pelos cidadãos usuários, 

apenas 04 municípios (8,2%) são eficientes, comparativamente entre os 49 municípios avaliados. 

Outros 09 municípios (18,3%) apresentaram medidas próximas a 1,00 com valor superior a 0,900. 

A maior ineficiência da amostra foi de 0,553, enquanto o resultado médio foi de 77,4%. 

Verifica-se avanços consideráveis relacionados a universalização do acesso a partir da 

consolidação da PNRS, entretanto o destaque fica apenas com a coleta de RDO e RPU. As ações 

relacionadas a existência de coleta seletiva nos município; a existência e recuperação de massa 

segregada (papel/papelão; plásticos; metais; outros) e a recolhida via coleta seletiva específica 

estão muito aquém nos municípios avaliados. Essas ações apresentaram níveis médios de 

apenas 19,7%, sendo que 24 (49,0%) do total de 49 municípios não realizavam nehuma atividade 

relacionada no período avaliado. 

Com relação as atividades de limpeza urbana (varrição e capina) no município; incidência do 

custo da varrição no custo total do manejo; taxas de varredor e de capinadores por habitante 

urbano e sua relação com o total de e mpregados no manejo de resíduos sólidos urbanos, apesar 

de baixas são melhores que as ações de coleta seletiva. Todos os 49 municípios desenvolvem 

alguma atividade, mesmo que isoladamente e tempestiva, e nesse caso correspondem a 

aproximadamente 43,5% das necessidades mínimas preconizadas na PNRS. 

Em análise as medidas apresentadas para sustentabilidade, verifica-se que nenhum dos 

municípios avaliados alcançou um nível de eficiência (1,000). O resultado médio da 

sustentabilidade econômico-financeira foi de 43,3%, muito aquém das necessidades de prestação 

eficiente, o que significa desembolso de recursos financeiros de outras áreas, como saúde, 

educação e infraestrutura. Ademais, apenas 11 municícipios (22,45%) da amostra apresentaram 

níveis superiores a 0,500 (50,0%). 

Da respectiva amostra, o município de nº 26 apresentou o melhor desempenho com a medida de 

0,830, o que corresponde a 83,0% das necessidades demandadas para viabilizar o acesso aos 

serviços pelos cidadãos, porém com ineficiência de 0,170. Como destaque negativo fica em 

evidência o município de nº 22 com uma medida de sustentabilidade dos serviços de 0,074, o que 

corresponde apenas 7,4% das necessidades demandadas pelos serviços, a menor de todas entre 

os 49 municípios da referida amostra. 

 

CONCLUSÃO 

A avaliação realizada permitiu verificar que em municípios menores, a consolidação da PNRS, 

especificamente a prestação pública para a coleta de resíduos (RDO e RPU), as ações de limpeza 

urbana e coleta seletiva estão muito aquém das necessidades de universalização do acesso aos 

respectivos serviços pelos cidadãos usuários. A mais deficiente é a coleta seletiva, cuja ações 
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organizadas são desenvolvidas em aproximadamente 49% dos municípios menores de 5.000 

habitantes no estado de Santa Catarina. 

Especificamente, a sustentabilidade econômico-financeira dos respectivos serviços é ainda mais 

grave, se for considerado o que preconiza a PNRS no tocante ao princípio fundamental da 

eficiência e sustentabilidade econômica. Ademais, serve como parâmetro para as tomadas de 

decisões em um âmbito geral, com a finalidade exclusiva da implementar melhrorias e priorizar 

políticas e/ou serviços. 

A abordagem DEA utilizada no estudo permitiu determinar a eficiência do acesso aos serviços de 

resíduos sólidos e sua respectiva sustentabilidade econômico-financeira em diferentes municípios 

e pode ser adotada de diversas formas, haja vista haver poucos estudos relacionados à sua 

aplicação. 

Considerando-se que esta pesquisa contemplou em sua avaliação parte dos municípios 

catarinenses, o modelo proposto pode ter sua aplicação estendida aos demais municípios 

brasileiros que apresentarem indicadores necessários à validação do estudo, e também incluir 

outros indicadores de desempenho. 
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RESUMO 

A situação dos resíduos sólidos urbanos em muitos municípios da região centro oeste ainda deixa 

muito a desejar. Para resolver tal problema e fazer um planejamento estratégico para esses 

resíduos, faz-se necessário o entendimento da situação e uma avaliação das condições de 

limpeza pública. Desta forma, o presente estudo teve por finalidade elaborar um diagnóstico, que 

apontasse as principais características do sistema de limpeza utilizado, para todos os municípios 

goianos. Foi elaborado um questionário padrão e submetido a todos os municípios. As 

informações prestadas foram avaliadas e, quando julgado necessário, foram realizadas visitas de 

campo para complementá-las ou corrigi-las. Os resultados indicaram que, para a grande maioria 

dos municípios, esses serviços são administrados pelo poder público municipal e o alcance da 

coleta e transporte de resíduos ainda não atingiu a universalização. Quanto à disposição final, a 

grande maioria dos municípios utiliza forma irregular e, quanto à coleta seletiva, as iniciativas 

ainda são incipientes e de baixo alcance. O poder público tem tido dificuldades de implantar 
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instalações e, principalmente, de arcar com os custos de operação e manutenção das mesmas. A 

cobrança de uma taxa ou tarifa, socialmente justa, seria uma alternativa importante a ser 

considerada pelos municípios. A parte operacional do sistema se mostrou melhor conduzida pela 

iniciativa privada. 

Palavras-chave: resíduos sólidos, limpeza pública, diagnóstico, gestão pública. 

 

INTRODUÇÃO 

A situação dos resíduos sólidos em muitos municípios brasileiros ainda encontra-se muito distante 

do desejável e do preconizado em nosso marco regulatório (BRASIL, 2010). Embora o aumento 

da geração de resíduos sólidos urbanos tem sido discutido pela sociedade em diversos aspectos, 

principalmente naqueles que afetam a sua qualidade de vida, a gestão dos resíduos sólidos, 

considerada um dos setores básicos do saneamento, ainda não tem recebido a devida atenção 

por parte dos gestores públicos (BNDES, 2014). Além da qualidade da gestão, outro fator 

determinante para este cenário desfavorável, é a sustentabilidade econômica dos serviços de 

limpeza pública. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo identificar a natureza do 

prestador desses serviços nos municípios goianos, o alcance e qualidade desses serviços, a 

situação da disposição final dos resíduos, a existência de consórcios em operação e as iniciativas 

de reciclagem, a fim de subsidiar elementos para uma discussão mais aprofundada a respeito da 

gestão pública nesse segmento e, por conseguinte, para definição de estratégias que visem 

mudança no cenário atual.   

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi preponderantemente baseada em dados primários, obtidos por meio de 

questionários enviados aos 246 municípios goianos, com a chancela da Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos do Estado de 

Goiás – SECIMA. Neste questionário, foram solicitadas informações sobre a natureza do 

prestador dos serviços de limpeza pública; o índice de cobertura dos serviços de coleta e 

transporte de resíduos sólidos urbanos, incluindo a coleta seletiva; o tipo de disposição final dada 

aos resíduos; e existência de taxas de cobrança.  

As informações prestadas foram avaliadas quanto a sua qualidade e para aquelas que 

apresentaram incoerências foram realizadas visitas in loco, a fim de elucidar ou corrigir os pontos 

inconsistentes. Além disso, foram utilizados bancos de dados secundários para correlação de 

informações e complementações, especificamente as constantes no panorama elaborado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2012). 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Com relação ao serviço de coleta convencional de resíduos sólidos urbanos, observa-se das 

informações prestadas pelos municípios (ver Tabela 1), que 81% das prefeituras prestam, de 

forma direta, esse serviço à população. Em 11% dos municípios, a responsabilidade é da iniciativa 

privada e, em 1,0%, a gestão é compartilhada entre os atores público e privado. 

 

Tabela 1 – Prestador do serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos, por regiões do 
estado de Goiás 

Região 
Total de 

municípios por 
região 

Número de municípios 
que prestaram 

informação 

Prestador do serviço 

Prefeitura Empresa contratada Ambas

Norte Goiano 26 21 18 2 1 
Nordeste Goiano 20 17 15 2 0 
Noroeste Goiano 13 13 13 0 0 
Centro Goiano 31 29 28 1 0 
Entorno do Distrito Federal 19 17 13 4 0 
Oeste Goiano 43 40 39 1 0 
Metropolitana de Goiânia 20 19 14 3 2 
Sudeste Goiano 22 21 20 1 0 
Sudoeste Goiano 26 25 17 8 0 
Sul Goiano 26 26 21 5 0 

TOTAL 246 228 198 27 3

 

Quanto ao alcance do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, não foi possível, 

por meio dos questionários, obter dados representativos já que menos de 30% dos municípios 

prestaram tal informação. No entanto, conforme a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2012), o alcance desses serviços no estado de Goiás é 

de 92,45%, indicando que a universalização desse serviço não é atingida. Não se observou 

diferença significativa na qualidade desses serviços, quando se avaliou a natureza do prestador. 

A maioria dos locais de disposição final dos RSU no estado de Goiás (89%) é administrada pela 

própria prefeitura, sendo os demais (7,0%) pela iniciativa privada. Na Tabela 2 encontram-se 

apresentadas as informações por região do Estado.  

Apenas 7% dos municípios possui local de disposição final licenciado pelo órgão ambiental 

competente, a SECIMA. Nos demais prevalecem os lixões. Os poucos locais licenciados 

geralmente são melhor operados pelo prestador privado. Tal fato deve-se à agilidade na 

manutenção dos equipamentos utilizados na operação e às cobranças das cláusulas contratuais. 

Conforme levantamento realizado durante este diagnóstico, constatou-se um único modelo de 

gestão compartilhada de aterro sanitário em operação no estado, existente entre os municípios de 

Cidade Ocidental (sede do aterro) e Valparaíso de Goiás, e situado na região do Entorno do 

Distrito Federal. 
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Tabela 2  – Responsável pela operação do local de disposição final de resíduos sólidos 
urbanos, por regiões do estado de Goiás 

Região 
Total de 

municípios por 
região 

Número de municípios 
que prestaram 

informação 

Responsável 

Prefeitura Empresa contratada
Norte Goiano 26 21 21 0 
Nordeste Goiano 20 17 17 0 
Noroeste Goiano 13 13 13 0 
Centro Goiano 31 30 29 1 
Entorno do Distrito Federal 19 16 13 3 
Oeste Goiano 43 40 40 0 
Metropolitana de Goiânia 20 19 18 1 
Sudeste Goiano 22 22 20 2 
Sudoeste Goiano 26 24 23 1 
Sul Goiano 26 26 24 2 

TOTAL 246 228 218 10 

 

 

Com relação à reciclagem de resíduos sólidos urbanos, apenas 14% dos municípios goianos 

informaram possuir cooperativas ou associações constituídas por catadores de materiais 

recicláveis (ver Tabela 3). Além disso, nas visitas in loco, observou-se que a triagem dos resíduos 

ocorre, em sua grande maioria, em locais improvisados e não licenciados.  

A coleta seletiva é de baixo alcance, indicando índice bem inferiores aos das metas estabelecidas 

para a região centro-oeste, pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A capital do Estado, 

município que possui o melhor índice, recicla apenas 3,0% dos resíduos urbanos gerados, 

enquanto a meta, em 2015, era para ser de 5,5%. 

 

 

Tabela 3 – Número de municípios que declararam possuir cooperativas de catadores, por 
regiões do estado de Goiás 

Região 
Número total de 

municípios por região 
Número de municípios 

que prestaram informação 

Possui cooperativas de 
catadores 

Sim Não
Norte Goiano 26 6 5 1 
Nordeste Goiano 20 12 0 12 
Noroeste Goiano 13 13 2 11 
Centro Goiano 31 27 1 26 
Entorno do Distrito Federal 19 13 4 9 
Oeste Goiano 43 39 7 32 
Metropolitana de Goiânia 20 17 6 11 
Sudeste Goiano 22 20 3 17 
Sudoeste Goiano 26 24 3 21 
Sul Goiano 26 24 3 21 

TOTAL 246 195 34 161
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CONCLUSÃO 

Na grande maioria dos municípios goianos, a prestação dos serviços de coleta, transporte e 

disposição final de resíduos sólidos urbanos é feita pela própria prefeitura. Embora a capital, 

Goiânia, faça parte desta realidade, de forma geral, a iniciativa privada tende a ser fazer mais 

presente nos municípios mais populosos ou com maior arrecadação. 

A universalização dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos ainda não foi 

atingida e os lixões ainda é uma realidade para a grande maioria dos municípios goianos, 

especialmente para os de pequeno porte.  

A coleta seletiva e triagem de recicláveis presentes nos resíduos sólidos urbanos ainda são muito 

incipientes em Goiás.  Os poucos municípios que possuem alguma iniciativa também possuem 

participação direta na coleta seletiva e no assistencialismo a cooperativas de catadores.  

No estado existe apenas uma única solução compartilhada de disposição final de resíduos sólidos 

urbanos, que se encontra licenciada e em operação. Esta é administrada pela iniciativa privada.  

Apenas um dos duzentos e quarenta e seis municípios goianos possui a cobrança de taxa para 

manutenção da coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos. Nos demais, os 

custos são subtraídos do imposto predial e territorial urbano. O atual cenário de lixões em muitos 

municípios reflete, em parte, a ausência de soluções compartilhadas e de recursos financeiros 

para a operacionalização dos serviços de limpeza pública. 

Por fim, os locais de disposição final de resíduos administrados pela iniciativa privada tenderam a 

apresentar melhores condições de funcionamento, pelo fato da agilidade de manutenção e 

equipamentos e pelas obrigações contratuais. 
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RESUMO 

A grande maioria dos sistemas de tratamento de água existentes no estado de Goiás não destina 

seus lodos de forma ambientalmente adequada. Um dos maiores problemas para resolver tal 

situação está na ausência de dados dos aspectos quantitativos e qualitativos desses resíduos. 

Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo realizar uma estimativa da geração desses 

lodos, por região administrativa de Goiás, a fim de auxiliar nos estudos de concepção para 

definição de tecnologias de aproveitamento, tratamento e disposição final, nos sistemas de água 

de abastecimento no território goiano. O método utilizado para a estimativa da geração de lodos 

foi o proposto por Richer (2001) e as informações sobre a qualidade das águas dos mananciais e 

dos dados operacionais do sistema de tratamento foram disponibilizadas pelo prestador do serviço 

estadual. Os resultados indicaram geração média diária de 1.500 toneladas de lodo, com 

destaque para região metropolitana de Goiânia, a mais populosa do estado. A estimativa obtida 

está em concordância com os índices encontrados nos sistemas norte-americanos.  

Palavras-chave: resíduos sólidos, tratamento de água, lodos, geração. 
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INTRODUÇÃO 

As Estações de Tratamento de Água (ETA) são imprescindíveis para garantir a saúde da 

população, já que a maioria dos mananciais não possui qualidade que atenda ao padrão de 

potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. Por outro lado, durante esse processo de 

tratamento, principalmente na limpeza dos filtros e decantadores, são geradas grandes 

quantidades de resíduos, aqui denominados de lodos de ETA, que precisam de destinação 

ambientalmente adequada.  

Esses lodos, além de conterem, de forma concentrada, as impurezas presentes na água bruta 

(sólidos e microrganismos, por exemplo), também são constituídos por hidróxidos dos sais 

metálicos utilizados no processo de coagulação e por eventuais impurezas presentes nesses 

produtos, de forma que não atendem o padrão de lançamento em corpos hídricos estabelecido 

pela legislação do estado de Goiás, sem tratamento prévio (Carvalho, 2000).  

De acordo com a NBR 10.004 (ABNT, 2004), os lodos de ETA são classificados como resíduos 

classe II-A, ou seja, não perigosos e não inertes. A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2010) classifica esses lodos como resíduos sólidos dos serviços públicos de 

saneamento, e exige dos prestadores do serviço de abastecimento de água que elaborem seus 

planos de gerenciamento, cujo ponto de partida é a estimativa da geração desses resíduos.  

Em Goiás, até a realização deste trabalho, não existia nenhum levantamento do quantitativo, 

dificultando, desta forma o início da elaboração do planejamento, principalmente pela ausência de 

sistema de medição e controle. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo estimar a 

quantidade de resíduos gerados nas ETA existentes no estado de Goiás, a fim de subsidiar o 

planeamento e definição das tecnologias de destinação para os mesmos. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Por se tratar da empresa que possui a quase totalidade dos contratos de prestação dos serviços 

de água e esgotos no estado, este diagnóstico considera as informações fornecidas pela 

Saneamento de Goiás S.A (SANEAGO) como representativas do estado de Goiás na 

quantificação da quantidade de resíduos sólidos gerados nos sistemas de tratamento de água.  

Como a SANEAGO não possui a medição da quantidade de lodo gerada em cada sistema, para 

este diagnóstico foi utilizada a metodologia proposta por RICHTER (2001), para a estimativa da 

massa de lodo seco gerada em cada uma das ETA, agrupadas por município, para os casos em 

que existe mais de um sistema de tratamento no município. A equação recomendada por 

RICHTER (Equação 1) é a seguinte: 

, 	

.
            Equação (1) 
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Onde: 

S = massa de sólidos secos precipitada em quilogramas por metro cúbico de água tratada; 

C = cor da água bruta; 

T = turbidez da água bruta, em UNT; 

D = dosagem de coagulante, em miligramas por litro; 

 = Relação entre sólidos suspensos totais e turbidez, variando de 0,5 a 2,0 (adotado o valor de 

1,3 sugerido pelo autor); 

 = Relação estequiométrica na formação do precipitado de hidróxido e dependente do 

coagulante utilizado, sendo de 0,26 para sulfato de alumínio e 0,40 para cloreto férrico, que são os 

únicos tipos de coagulante utilizados pela SANEAGO. 

 

 Foram obtidas informações sobre os mananciais e tipos de tratamento de água de todas as 

ETA mantidas pela SANEAGO, junto àquela empresa. Para cada ETA, foram calculados os 

volume médios de produção de água tratada, baseados nos dados referentes ao tempo e vazão 

de operação apresentados pela SANEAGO, mês a mês, para o ano de 2013, assim como a 

quantidade de coagulante empregada, em gramas por metro cúbico de água tratada, destacando-

se que a SANEAGO utiliza sulfato de alumínio e cloreto férrico, dependendo da ETA. Os 

resultados das análises físico-químicas das amostras da água bruta, relativos à cor e turbidez, 

foram utilizados para o cálculo da média anual. 

 De posse dos valores da massa seca por vazão de água tratada, foi utilizada a Equação 2 

para calcular a massa de sólidos por unidade de tempo. 

 
                     Equação (2) 

 
Onde: 

 = massa de sólidos por unidade de tempo; 

N = rendimento da unidade de processo de tratamento, cujos dados não estavam disponíveis e 

adotada como 100%, conforme indicado pela mesma bibliografia; 

Q = Vazão de água tratada. 

 

Após a obtenção da massa de lodo seco por unidade de tempo, para se estimar a massa de lodo 

“fresco”, foi adotado para esses lodos umidade de 95%, conforme CARVALHO (2000). 

Como forma de se verificar a coerência das quantidades de lodo de ETA obtidas neste 

diagnóstico, tomou-se por base as referências apresentadas por Carvalho (2000), em que a 

relação de lodo fresco gerado por volume de água tratada, segundo a American Water Works 

Association Research Foundation & Keuringsinstituut Voor Waterleidingartikelen, deve estar entre 

0,02 a 5%.  
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O estado de Goiás possui, em operação e sob a responsabilidade da Saneamento de Goiás S.A 

(SANEAGO), 190 Estações de Tratamento de Água. Dessas, foram disponibilizadas informações 

suficientes para a estimativa do volume de lodo gerado em 145 sistemas. Além dessas ETA, a 

SANEAGO também opera 48 sistemas cujo abastecimento é suprido por manancial subterrâneo, 

por meio de poços tubulares profundos, e cujo tratamento se atém à simples desinfecção, com 

geração de lodo desprezível, sendo neste diagnóstico considerados sistemas/municípios não 

geradores de resíduos de serviço públicos de saneamento. 

De acordo com a metodologia utilizada, a massa de sólidos secos removida anualmente e a 

massa de lodo ”fresco” geradas nas ETA, por região administrativa do Estado, são apresentadas 

na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Quantidade de lodo gerado de estações de tratamento de água operadas pela 
Saneamento de Goiás S.A., por região do estado de Goiás 

Região 

Volume 
médio de 

água 
tratada 
(m³/dia) 

Massa de 
Sólidos 

Removida 
(t/ano) 

Percentual 
da Massa 
de Sólidos 
Removida

(%) 

Massa de 
Lodo 

Fresco 
(t/ano) 

Percentual 
da Massa 
de Lodo 
Fresco 

(%) 

Relação Lodo 
Fresco/Volume 
médio de água 

tratada 
(%) 

Norte 34.675,63 392,92 1,42 7.858,49 1,42 0,02 

Nordeste 18.343,27 152,02 0,55 3.040,40 0,55 0,02 

Noroeste 30.200,99 366,03 1,32 7.320,67 1,32 0,02 

Centro 109.542,14 5.533,32 20,00 110.666,47 20,00 0,10 
Entorno do Distrito 
Federal 

80.614,34 1.770,45 6,40 35.408,97 6,40 0,04 

Oeste 45.640,84 952,65 3,44 19.053,06 3,44 0,04 
Metropolitana de 
Goiânia 

45.711,48 15.917,12 57,53 318.342,31 57,53 0,70 

Sudeste 6.724,58 52,82 0,19 1.056,45 0,19 0,02 

Sudoeste 99.614,79 1.647,61 5,95 32.952,12 5,95 0,03 

Sul 62.596,74 884,49 3,20 17.689,71 3,20 0,03 

Estado de Goiás 533.664,80 27.669,43 100,00 553.388,64 100,00 0,10 

 
 

Analisando-se os resultados e sabendo que esses se referem aos sistemas operados pela 

SANEAGO, pode-se afirmar que a quantidade de lodo fresco gerada no estado de Goiás é de, no 

mínimo, 553.388 t./ano (cerca de 1.500 t./dia). A quantidade de lodo gerada na região 

metropolitana de Goiânia corresponde a quase 58% de todo o lodo gerado no estado, seguida da 

região centro goiano, com 10% desse total. 

Pode-se constatar que os valores obtidos da relação de lodo fresco gerado por volume de água 

tratada encontram-se entre 0,02 a 0,70, o que valida a metodologia adotada, conforme American 
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Water Works Association Research Foundation & Keuringsinstituut Voor Waterleidingartikelen 

apud Carvalho (2000).  

A destinação desse lodo tem sido, na grande maioria dos casos, o descarte, sem tratamento, nos 

corpos hídricos, com exceção da ETA-Meia Ponte, em Goiânia, e da ETA-Rio Verde que possuem 

sistema de tratamento. Segundo a SANEAGO, os novos projetos já preveem a inclusão do 

processo de tratamento do lodo de ETA, conforme exigência legal. 

 

CONCLUSÃO 

Os prestadores dos serviços de tratamento de água no Estado de Goiás não tem, como protocolo, 

a medição da geração de lodos, dificultando o planejamento de ações corretivas e o 

monitoramento ambiental desses resíduos. O presente trabalho fez a primeira estimativa dessa 

geração, o que resultou em cerca de 1.500 toneladas por dia, com destaque para a Região 

Metropolitana de Goiânia. A título de comparação, o valor obtido equivale à geração de resíduos 

sólidos urbanos da capital Goiânia, que possui cerca de 1.400.000 habitantes. 

A projeção estimada ficou em concordância os valores encontrados para os sistemas de 

tratamento de água norte americanos. 

Uma vez que foram estimadas as gerações para as diferentes regiões administrativas do Estado, 

torna-se mais fácil definir as tecnologias de tratamento mais apropriadas para os diferentes 

cenários socioeconômicos e ambientais do território goiano.  

Infelizmente, a grande maioria desses resíduos ainda não é destinada de forma ambientalmente 

adequada, podendo causar impactos ambientais e de saúde pública.  
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RESUMO  

O Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU) tem como objetivo medir o cumprimento 

da gestão municipal às premissas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O índice foi 

construído a partir da aplicação da Análise Fatorial, que permitiu analisar uma série de dados de 

fontes oficiais e entender a correlação entre os elementos essenciais à gestão municipal de 

resíduos sólidos. Nesse sentido, o município é avaliado de acordo com uma pontuação, que varia 

de 0 (zero) a 1 (um): quanto mais próximo de 1, maior será a aderência do município à PNRS. A 

avaliação é feita a partir do desempenho em quatro dimensões: engajamento, recuperação de 

recursos coletados, sustentabilidade financeira e impacto ambiental. A Lei n° 12.305/10, que 

institui a PNRS, determinou por meio de instrumentos e obrigações as diretrizes que influenciam a 

cadeia de resíduos sólidos no Brasil, no entanto, nota-se que não há referências quantitativas 

capazes auxiliar sua implementação, dificultando o planejamento e a execução de ações 
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específicas para o setor como, por exemplo, políticas públicas, financiamentos, monitoramento da 

qualidade dos serviços prestados e definição de prioridades. O ISLU visa suprir a ausência de 

ferramentas, contribuindo para que os gestores municipais identifiquem os principais problemas 

da gestão da limpeza urbana e adotem as soluções adequadas. 

Palavras-chave: Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana para os municípios brasileiros; 

ISLU; aderência dos municípios à PNRS; Política Nacional de Resíduos Sólidos; PNRS; Lei 

Federal 12.305/10; indicadores de resíduos sólidos para os municípios brasileiros; indicadores 

para limpeza urbana no Brasil; avaliação de gestão de resíduos sólidos; avaliação de municípios; 

análise fatorial aplicada. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo apresentar a criação do Índice de Sustentabilidade da Limpeza 

Urbana para os municípios brasileiros, o ISLU. O ISLU é um índice estatístico capaz de mensurar 

o nível de aderência dos municípios brasileiros à Política Nacional de Resíduos Sólidos. O projeto 

foi elaborado pela Consultoria PwC em Conjunto com o SELUR – Sindicato das Empresas de 

Limpeza Urbana no Estado de São Paulo - no ano de 2016. A principal base de dados utilizada 

advém do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) disponibilizado pelo 

Ministério das Cidades para o ano de 2016 (data base 2014). O modelo estatístico aplicado para a 

construção do índice foi a análise fatorial. Essa técnica de cálculo é a mesma aplicada para a 

mensuração do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. O objetivo do ISLU é ser um 

“termômetro” que visa medir a gestão da limpeza urbana na ótica da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da análise de quatro dimensões (engajamento do município, 

sustentabilidade financeira, recuperação de recursos e impacto ambiental) que resumem o 

desempenho do município perante o contexto municipal. Sendo assim, cada município é avaliado 

de acordo com os resultados obtidos em cada dimensão, obtendo uma pontuação que varia de 0 

(zero) a 1 (um), sendo 1 a maior pontuação, o que representa um município com uma melhor 

gestão do serviço. 

O texto contido em todo trabalho deve ser escrito utilizando letra estilo normal, fonte arial, 

tamanho 11, alinhamento justificado, com espaço entre as linhas de 1,5. Os títulos e sub-títulos 

devem ser escritos utilizando letras maiúsculas em negrito, fonte arial e tamanho 11. 

Nesta parte do artigo você deve fazer uma caracterização do problema abordando sua 

contextualização em relação ao conhecimento acumulado sobre o tema, a sua justificativa e 

objetivos. A introdução é um apanhado geral do conteúdo do seu artigo sem entrar em muitos 

detalhes. Apenas poucos parágrafos são o suficiente. Descreva brevemente a importância da área 

de estudo. Especifique a relevância da publicação do seu artigo, ou seja, explique como o seu 

trabalho contribui para ampliar o conhecimento em uma determinada área do saneamento, ou se 
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ele apresenta novos métodos para resolver um problema. Apresente uma revisão da literatura 

recente (publicada nos últimos anos), específica sobre o tópico abordado, ou forneça um histórico 

do problema. Para se escrever uma introdução informativa para o seu artigo, você deverá estar 

familiarizado com o problema. A introdução deve apresentar a evolução natural de sua pesquisa. 

Ela pode ser mais fácil elaborada após você escrever a Discussão e as Conclusões. Assim você 

terá uma boa idéia do que incluir na sua introdução. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Indicadores servem para mensurar o desempenho de alguma atividade ou processo a partir de 

informações numéricas. No entanto, resultados quantitativos podem não trazer as análises 

esperadas, uma vez que, na ausência de parâmetros de contextualização, é difícil determinar a 

sua aplicabilidade. No Brasil, há diversos índices para o setor público, contudo poucos permitem 

avaliar o desempenho da gestão dos serviços de limpeza urbana de forma a incorporar as 

principais variáveis que compõe a atividade. Sendo assim, devido à esta carência de ferramentas 

para o poder público, as decisões quanto à políticas públicas, investimentos e melhoria dos 

serviços prestados acabam sendo baseadas em critérios arbitrários e não sistêmicos frente às 

demandas que ocorram ao longo do tempo, impossibilitando capturar a complexidade do 

processo. Diante dessa problemática, a criação do ISLU visa oferecer um prognóstico sistêmico 

sobre a gestão de resíduos nos municípios brasileiros para direcionar as prefeituras, munícipes e 

empresas quanto aos parâmetros que influenciam a gestão municipal na temática. O ISLU traz um 

diálogo entre a técnica de avaliação ISWM (adotado pela UN-HABITAT/ONU) e a análise da 

realidade brasileira por meio da aderência dos municípios perante à PNRS. No caso do modelo 

ISWM utilizado no estudo do UN-HABITAT/ONU, as variáveis que influenciam a cadeia de 

resíduos sólidos foram exploradas em formato de case de sucesso e classificadas em dois 

grupos. O ISLU, por sua vez, consolida essas mesmas variáveis em um único índice para 

entender como as inter-relações de cada elemento impactam a sustentabilidade da limpeza 

urbana no município. A metodologia empregada para a construção do ISLU foi a análise fatorial, 

que avalia a interdependência entre diversas variáveis, agrupando e reduzindo-as a um número 

relativamente baixo de fatores (dimensões). Embora a perda de informação seja inerente ao 

processo de redução, a alta correlação entre as variáveis que compõem um fator minimiza essa 

perda (HAIR Jr.; BLACK; BABIN; ANDERSON & TATHAM, 2006). A principal vantagem é que a 

fatorial permite a análise de um amplo conjunto de variáveis relacionadas aos principais aspectos 

que influenciam o setor de limpeza urbana e identifica, através de um modelo estatístico, qual a 

relação entre estas informações, reconhecendo a existência de padrões e de proporcionalidades 

entre elas. Como resultado, a análise fatorial prioriza aquelas variáveis com maior correlação 

entre si e define um conjunto de indicadores com pesos, que juntos permitem mensurar o 
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comportamento dos dados analisados. A análise fatorial tem sido utilizada de diversas formas, 

com foco na explicação da inter-relação de variáveis em modelos complexos. Um exemplo de 

utilização desta metodologia é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que aplica a análise 

fatorial para definir aspectos do desenvolvimento humano e quantificá-los em índice aplicado a 

diversos países do mundo. Para a construção do ISLU, aplicou-se a fatorial para mais de 1700 

municípios que possuíam informações elegíveis disponibilizados no SNIS referente ao ano de 

2014, mas publicado no início de 2016. Obteve-se como resultado da fatorial quatro fatores 

(dimensões) que, por meio dos seus respectivos autovalores (“pesos”), compõem a equação do 

ISLU (CUNHA Jr.; BORGES Jr. & FACHEL, 1998; CARLOS, 2013). Os pesos encontrados pela 

fatorial para as dimensões e seus respectivos nomes atrelados a algumas metas estabelecidas 

pela PNRS são: 1) Engajamento do município ao tema (Dimensão “E”) com peso de 33,5%; 2) 

Sustentabilidade Financeira para a prestação dos serviços de limpeza urbana (Dimensão “S”) com 

peso de 22,4%; 3) Recuperação dos recursos coletados (Dimensão “R”) com peso de 22,2% e 4) 

Impacto ambiental (Dimensão “I”) com peso de 21,9%.   

 

ISLU=0,33504 ×E + 0,22438 ×  + 0,22173 ×  + 0,21885 ×  

 

Uma vez obtida a equação final, os municípios que porventura ficaram de fora da Análise Fatorial 

– mas que apresentam dados consistentes nos quesitos avaliados no ISLU – podem ter seu índice 

calculado, bastando, para tanto, a alocação dos valores correspondentes aos municípios em cada 

variável da equação. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A partir da análise dos resultados encontrados pelo ISLU, foi observado que nenhum município 

brasileiro apresenta a pontuação máxima do índice, ou seja, os municípios brasileiros ainda 

podem realizar melhorias em seus serviços de limpeza urbana, propiciando maior qualidade na 

prestação dos serviços e permitindo melhoria nas condições de vida dos munícipes. Verificou-se 

que os municípios com melhor classificação têm algumas características em comum: população 

pequena, com menos de 50 mil habitantes (com exceção de Jaraguá do Sul e de Francisco 

Beltrão), e estão localizados nas regiões Sul e Sudeste do País. Entre os melhores colocados, a 

região Sul do País contempla mais de 80% dos municípios do TOP 50 do ISLU. Com base nas 

faixas de classificação do ISLU que varia de “A” até “E”, verifica-se que os dez primeiros 

municípios se encontram na faixa de classificação “A” (ISLU acima de 0,80), enquanto os demais 

municípios do TOP 50 apresentam classificação considerada “B” (ISLU entre 0,70 e 0,79). 

Considerando as classes de resultados do ISLU, foi observado que 290 municípios foram 

classificados como “A” ou “B”, mais de 840 municípios como “C” (ISLU entre 0,60 e 0,69), e mais 
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de 590 considerados “D” (ISLU entre 0,50 e 0,59) ou “E” (ISLU abaixo de 0,49). Ou seja, com 

base nessa análise, é possível verificar que, dos municípios avaliados, apenas 16% estão na 

classe “A” ou “B”, cerca de metade dos municípios analisados estão na classe “C”, e outros 30% 

nas classes “D” e “E”, demonstrando e apontando quantitativamente para cada município quais 

elementos são os desafios a serem superados em relação ao setor de resíduos sólidos. Um dos 

aspectos que chamaram atenção durante a análise dos resultados foram os municípios da região 

Sul que representam grande parte das maiores notas do ISLU. Destaca-se que um dos motivos 

para essa explicação é a menor dependência financeira dos serviços de recursos provenientes do 

orçamento municipal representada pela dimensão “S”. Isso se deve pela existência de 

arrecadação específica suficiente para arcar com todas as despesas dos serviços de limpeza 

urbana. Entre os municípios que apresentam arrecadação específica para os serviços de limpeza 

urbana, mais da metade envia seus resíduos para destinação correta, ou seja, são encaminhados 

para aterros sanitários e, consequentemente, impactando positivamente a dimensão “I”. Quando 

observamos os municípios que não apresentam arrecadação específica, essa relação inverte-se 

significativamente, com grande parcela de municípios encaminhando seus resíduos para lixões e 

impactando negativamente a dimensão “I”. Essa relação permite a discussão sobre a importância 

de uma arrecadação específica, uma vez que municípios que não dispõem dessa arrecadação 

têm mais dificuldades em conseguir recursos para a manutenção de um aterro. Outro destaque 

negativo é o baixo nível de reciclagem representado pela dimensão “R”. Enquanto países 

desenvolvidos como Japão, Alemanha e EUA podem alcançar níveis de reciclagem de até 40%, 

no Brasil, a recuperação de materiais ficou em 4%. Aspectos culturais, ausência de políticas 

públicas e pequena demanda por produtos recicláveis podem ser as possíveis causas por essa 

baixa aderência dos municípios em relação a essa meta de reutilização estabelecida pela PNRS. 

 

CONCLUSÃO 

O ISLU veio para colaborar no processo de amadurecimento sobre avaliação e planejamento de 

políticas públicas, ao disponibilizar dados sistêmicos da cadeia de resíduos sólidos em forma de 

um único indicador. A criação do ISLU é apenas o primeiro passo para a configuração de uma 

nova estrutura da cadeia de resíduos sólidos que priorize uma visão multidisciplinar e aponte de 

maneira quantitativa os seus principais desafios e soluções. 
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RESUMO  

A presente pesquisa foi elabora em todos os 14 (quatorze) municípios da região do Médio Vale do 

Itajaí, sobre os custos dos serviços de coleta, transbordo, transporte, seleção e destinação dos 

resíduos recicláveis. Esclarecemos que somente 7 (sete) do total apresenta este serviço, sendo 

que nenhum deles apresenta tranbordo e transporte em suas atividades ficando as demais em 

operação. O objetivo desta pesquisa o quanto é consumido dos recursos e assim, em apurando 

os seus custos, em cada munípio identificando o modelo adotado se terceirizado, concessão ou 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    345 

 

serviço próprio, além de buscar informações para a tomada de decisão por parte dos gestores 

públicos em modelo a ser adotado.  

Palavras-chave: Resíduos. Recicláveis. Custos. Resultados. 

 

INTRODUÇÃO 

O objeto deste trabalho consiste no levantamento das informações dos custos relativos aos 

serviços de coleta, transbordo, transporte e destinação final dos resíduos recicláveis, bem como 

tabulação, leitura, interpretação e comparação dos dados coletados. A pesquisa de campo, 

aplicada in loco em todas as Prefeituras e Serviços Autônomos Municipais de Água e Esgoto – 

SAMAE’s, detentoras da prestação do serviço, ocorreu no ano de 2016, em seus respectivos 

setores administrativos, técnicos e operacionais. Custo em suma é o sacrifício financeiro que a 

entidade aplica para gerar bens e serviços, nesse sentido apurar custos é vital para tomada de 

decisão e para conhecer melhor os processos inerentes aos serviços prestados. Importante 

destacar que foram utilizados indicadores passíveis de obtenção e análise de dados afins às 

atividades de gestão dos resíduos. Deve-se observar que os custos das atividades e os 

respectivos indicadores de custos têm relação direta com o tamanho populacional, a geografia 

local, o estado de conservação dos equipamentos utilizados, geração de resíduo específico, 

valores gastos com de mão de obra, encargos, serviços e materiais. Como resultados da pesquisa 

podemos destacar o custo por tonelada em média de R$ 304,60 (trezentos e quatro reais e 

sessenta centavos), ficando o maior custo em R$ 486,99 (quatrocentos e oitenta e seis reais e 

noventa e nove centavos) e o menor em R$ 183,99 (cento e oitenta e três reais e noventa e nove 

centavos), sendo que no último ano (2015) o custo médio cresceu na ordem de 6% (seis por 

cento) em relação à média do ano anterior. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa de natureza descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa de dados e 

informações, além de referencial bibliográfico, procurou-se a campo obter através de entrevistas, 

preenchimento de questionário e planilhas informadas de servidores ligados às atividades de 

saneamento, educação ambiental, logística, custos, contabilidade, controle interno, técnica em 

saneamento, patrimônio e recursos humanos dos municípios pesquisados.  

Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritivae exploratória, ao caracterizar o objeto e identificar a 

frequência com que um fenômeno ocorre pois “busca explorar, investigar um fato, fenômeno ou 

novo conhecimento sobre o qual ainda se tem pouca informação” (BOENTE; BRAGA, 2004, p. 

10).  

Foram extraídos igualmente dados estatísticos do município coletados do Instituto de Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para as informações de senso populacional e projeção, além de 
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número de domicílios, na presente pesquisa o respondente recebia a visita de profissionais que 

testavam as informações como de natureza contábil, técnico e operacional com vistas a eliminar 

ao máximo possíveis distorções e limitações que possa ter. 

Com o resultado da pesquisa, será possível conhecer o quanto de recursos é consumido para 

produzir determinado bem ou serviço para a sociedade e, também, a partir da avaliação de 

custos, melhorar o planejamento e o orçamento governamental, sabendo-se com mais clareza a 

qualidade do gasto público e por conseguinte, realizar inferências quanto ao modelo adotado, se 

terceirização, concessão ou serviço próprio da prestação do serviço de resíduos recicláveis. 

Observa-se que para cumprir o objeto qualitativo da pesquisa, buscou-se cumprir os atributos da 

“confiabilidade, tempestividade, comparabilidade, compreensibilidade”, essenciais para a análise e 

interpretação adequada dos dados informados no que se refere ao serviço de coleta e destinação 

dos resíduos recicláveis. Antecedendo a exposição teórica sobre indicadores de custos aplicados 

à gestão dos resíduos sólidos desta pesquisa, torna-se importante uma breve contextualização 

teórica sobre o tema custos. 

Partindo da premissa que mensurar custo no setor público é dizer quanto de recurso foi 

consumido por uma organização pública para produzir determinado bem ou serviço à sociedade, 

apresenta-se a terminologia básica conceitual de custos que segundo Martins3, 2003, p. 25 nos 

clarifica abaixo: 

 

Gasto — sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um 
produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou 
promessa de entrega de ativos; 
Investimentos — gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios 
atribuíveis a futuros períodos; 
Custo — gasto relativo à bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou 
serviços; 
Despesa — bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção de 
receitas;  
Desembolso — pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. 
 
 

Segundo Machado e Holanda4 (2010), esses conceitos podem ser pensados como um ciclo: o 

equipamento (ativo) usado no processo produtivo, que foi gasto e se transformou em investimento 

e, posteriormente, considerado parcialmente como custo torna-se uma despesa do período no 

processo de apuração do resultado. É claro, também, que o gasto pode se transformar 

imediatamente em despesa ou custo sem passar pela fase do investimento. 

Na presente pesquisa, foram apurados os custos aplicados direta e indiretamente na atividade de 

coleta até a destinação final dos resíduos sólidos, conforme segue: 

                                                            
3 MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
4 MACHADO, Nelson. HOLANDA, Victor Branco de. Diretrizes e modelo conceitual de custos para o setor público a partir da 

experiência no governo federal do Brasil. Revista RAP. Rio de Janeiro. v. 4 n. 44. p. 791‐820,jul/ago 2010. 
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 Valor liquidado ao mês para o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI) 

manutenção e saneameto (aterrro destinação final); 

 Valor liquidado ao mês para agencia reguladora - AGIR (rateio e taxas); 

 Valor total liquidado para coleta por tonelada; 

 Valor total liquidado para transbordo\destinação por tonelada; 

 Mão de obra direta; 

 Encargos sobre a mão de obra direta; 

 Mão de obra indireta; 

 Encargos sobre a mão de obra indireta; 

 Vestuário e EPIs (equipamentos de proteção individual); 

 Materiais utilizados na atividade; 

 Serviços de terceiros utilizados na atividade; 

 Despesas com caminhão coletor/compactador; 

 Despesas com automóvel utilizado na gestão; 

 Despesas com máquinas e equipamentos. 

 

A partir da obtenção dessas informações, passou-se à criação dos indicadores de análise na 

gestão dos resíduos sólidos para melhor compreensão e comparação. Importante destacar que 

foram utilizados os indicadores passíveis de obtenção e análise de dados afins às atividades de 

gestão dos resíduos. Corroborando com esse entendimento, Matarazzo5 (1998, p. 157) afirma que 

“o importante não é o cálculo de grande número de índices, mas de um conjunto de índices que 

permita conhecer a situação da empresa, segundo o grau de profundidade desejada da análise”. 

 Quantitativos  

Custo total da atividade (coleta e destinação);  

Custo pela população total;  

Custo pelo número de domicílios;  

Custo por tonelada coletada;  

Custo por tonelada destinada (incluindo transbordo); 

Custo total pelo km rodado;  

 Qualitativos  

Quilos gerados por habitante;  

Quilos gerados por domicílio. 

                                                            
5
 MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
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Tabela 01 – Dados do município de Apiúna 2013-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

 

Tabela 02 – Indicadores finais do município de Apiúna 2013-2015. 

INDICADORES FINAIS – RECICLÁVEL 2013 2014 2015 

Custo Total (Diretos e Indiretos) R$ 11.833,34 R$ 7.191,38 R$ 8.828,32

Custo Total pela População Total R$ 1,17 R$ 0,70 R$ 0,86

Custo Total pelo Total de Domicílios R$ 4,89 R$ 2,94 R$ 3,57

Custo Total por Tonelada Coletada R$ 246,53 R$ 205,47 R$ 220,71

Custo Total pelo Km Rodado R$ 4,93 R$ 3,00 R$ 3,68

Quilos gerados por Habitante 4,75 3,43 3,88

Quilos gerados por Domicílio 19,84 14,31 16,18

Resíduos Recicláveis: Coleta: própria do município. Destinação: repassado a terceiros. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

 

Tabela 03 – Dados do município de Blumenau 2013-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 
 

 

 

BLUMENAU 2013 2014 2015 

Total da População (=) 329095 334008 339168 

Pop. Urbana 313981 318669 323592 

Pop. Rural 15113 15339 15576 

Total de Domicílios (=) 107631 109238 110926 

Domicílios Urbano 103162 104702 106320 

Domicílios Rural 4469 4535 4606 

Área Total Município (Km2) 519,8 519,8 519,8 

APIÚNA 2013 2014 2015 

Total da População (=) 10099 10211 10322 

Pop. Urbana 5590 5651 5713 

Pop. Rural 4509 4559 4609 

Total de Domicílios (=) 2419 2446 2473 

Domicílios Urbano 1262 1276 1290 

Domicílios Rural 1157 1170 1183 

Área Total Município (Km2) 493,5 493,5 493,5 
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Tabela 04 – Indicadores finais do município de Blumenau 2013-2015. 

INDICADORES FINAIS – RECICLÁVEL 2013 2014 2015 

Custo Total (Diretos e Indiretos) R$ 922.886,66 R$ 971.323,27 R$ 882.870,74

Custo Total pela População Total R$ 2,80 R$ 2,91 R$ 2,60

Custo Total pelo Total de Domicílios R$ 8,57 R$ 8,89 R$ 7,96

Custo Total por Tonelada Coletada R$ 316,18 R$ 175,84 R$ 225,54

Custo Total pelo Km Rodado R$ 6,99 R$ 9,69 R$ 9,00

Quilos gerados por Habitante 8,87 16,54 11,54

Quilos gerados por Domicílio 27,12 50,57 35,29

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 
Tabela 05 – Indicadores finais dos custos de triagem de reciclagem do município de 

Blumenau 2013-2015. 

INDICADORES FINAIS - RECICLÁVEL 2013 2014 2015 

Custo Total (Diretos e Indiretos) R$ 312.525,71 R$ 303.438,03 R$ 636.130,71

Custo Total por Tonelada Coletada R$ 107,07 R$ 54,93 R$ 162,51

Resíduos Recicláveis: Coleta: própria do município. Destinação: repassado a terceiros 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 
Tabela 06 – Dados do município de Gaspar 2013-2015. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 
Tabela 07 – Indicadores finais do município de Gaspar 2013-2015. 

INDICADORES FINAIS – RECICLÁVEL 2013 2014 2015 

Custo Total (Diretos e Indiretos) R$ 459.084,98 R$ 377.499,37 R$ 615.733,27

Custo Total pela População Total R$ 7,33 R$ 5,91 R$ 9,47

Custo Total pelo Total de Domicílios R$ 23,71 R$ 19,13 R$ 30,62

Custo Total por Tonelada Coletada R$ 382,57 R$ 393,23 R$ 481,04

Custo Total pelo Km Rodado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Quilos gerados por Habitante 19,16 15,04 19,68

Quilos gerados por Domicílio 61,97 48,64 63,65

Resíduos Recicláveis: Coleta: própria do município. Destinação: repassado a terceiros 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

GASPAR 2013 2014 2015 

Total da População (=) 62619 63825 65026 

Pop. Urbana 50895 51875 52851 

Pop. Rural 11724 11950 12175 

Total de Domicílios (=) 19364 19737 20108 

Domicílios Urbano 15703 16006 16307 

Domicílios Rural 3661 3732 3802 

Área Total Município (Km2) 386,77 386,77 386,77  
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Tabela 08 – Dados do município de Indaial 2013-2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

 

Tabela 09 – Indicadores finais do município de Indaial 2013-2015. 

INDICADORES FINAIS – RECICLÁVEL 2013 2014 2015 

Custo Total (Diretos e Indiretos) R$ 263.369,06 R$ 233.693,53 R$ 312.781,18

Custo Total pela População Total R$ 4,36 R$ 3,77 R$ 4,93

Custo Total pelo Total de Domicílios R$ 13,77 R$ 11,91 R$ 15,56

Custo Total por Tonelada Coletada R$ 219,47 R$ 208,65 R$ 183,99

Custo Total pelo Km Rodado R$ 19,08 R$ 13,52 R$ 13,54

Quilos gerados por Habitante 19,86 18,07 26,78

Quilos gerados por Domicílio 62,72 57,09 84,57

Resíduos Recicláveis: Coleta: própria do município. Destinação: repassado a terceiros 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

 

Tabela 10 – Dados do município de Pomerode 2013-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

 

INDAIAL 2013 2014 2015 

Total da População (=) 60433 61969 63488 

Pop. Urbana 58312 59794 61260 

Pop. Rural 2121 2175 2228 

Total de Domicílios (=) 19133 19619 20101 

Domicílios Urbano 18457 18926 19390 

Domicílios Rural 676 694 711 

Área Total Município (Km2) 430,54 430,54 430,54 

POMERODE 2013 2014 2015 

Total da População (=) 30010 30596 31182 

Pop. Urbana 25756 26259 26761 

Pop. Rural 4254 4337 4420 

Total de Domicílios (=) 9247 9427 9608 

Domicílios Urbano 8025 8182 8338 

Domicílios Rural 1222 1245 1269 

Área Total Município (Km2) 215,91 215,91  215,91 
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Tabela 11 – Indicadores finais do município de Pomerode 2013-2015. 

INDICADORES FINAIS – RECICLÁVEL 2013 2014 2015 

Custo Total (Diretos e Indiretos) R$ 547.539,61 R$ 698.116,86 R$ 757.958,26

Custo Total pela População Total R$ 19,72 R$ 22,82 R$ 24,31

Custo Total pelo Total de Domicílios R$ 64,02 R$ 74,05 R$ 78,89

Custo Total por Tonelada Coletada R$ 386,68 R$ 471,56 R$ 486,99

Custo Total pelo Km Rodado R$ 10,23 R$ 12,08 R$ 9,88

Quilos gerados por Habitante 51,01 48,39 49,91

Quilos gerados por Domicílio 165,56 157,04 162,00

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 
Tabela 12 – Indicadores finais dos custos de triagem de reciclagem do município de 

Pomerode 2013-2015. 

INDICADORES FINAIS 2013 2014 2015 

Custo Total (Diretos e Indiretos) R$ 649.546,72 R$ 614.190,95 R$ 746.646,46

Custo Total por Tonelada Coletada R$ 458,72 R$ 414,87 R$ 479,72

Resíduos Recicláveis: Coleta: própria do município. Destinação: Triagem própria. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

Tabela 13  – Dados do município de Rio dos Cedro 2013-2015. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 
Tabela 14 – Indicadores finais do município de Rio dos Cedros 2013-2015. 

INDICADORES FINAIS – RECICLÁVEL 2013 2014 2015 

Custo Total (Diretos e Indiretos) R$ 15.659,22 R$ 24.323,80 R$ 26.123,99

Custo Total pela População Total R$ 1,44 R$ 2,21 R$ 2,34

Custo Total pelo Total de Domicílios R$ 4,58 R$ 7,03 R$ 7,45

Custo Total por Tonelada Coletada R$ 217,49 R$ 270,26 R$ 244,15

Custo Total pelo Km Rodado R$ 3,26 R$ 9,37 R$ 8,45

Quilos gerados por Habitante 6,62 8,17 9,59

Quilos gerados por Domicílio 21,06 26,00 30,53

Resíduos Recicláveis: Coleta: própria do município. Destinação: repassado a terceiros 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

RIO DOS CEDROS 2013 2014 2015 

Total da População (=) 10879 11019 11157 

Pop. Urbana 5474 5544 5613 

Pop. Rural 5406 5475 5544 

Total de Domicílios (=) 3418 3462 3505 

Domicílios Urbano 1728 1750 1772 

Domicílios Rural 1691 1712 1734 

Área Total Município (Km2) 555,66 555,66  555,66 
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Tabela 15 – Dados do município de Timbó 2013-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado 

pelos autores (2016). 

 

Tabela 16 – Indicadores finais do município de Timbó 2013-2015. 

INDICADORES FINAIS – RECICLÁVEL 2013 2014 2015 

Custo Total (Diretos e Indiretos) R$ 439.157,70 R$ 481.038,43 R$ 486.812,83

Custo Total pela População Total R$ 11,05 R$ 11,87 R$ 11,79

Custo Total pelo Total de Domicílios R$ 34,89 R$ 37,49 R$ 37,23

Custo Total por Tonelada Coletada R$ 261,40 R$ 286,33 R$ 289,77

Custo Total pelo Km Rodado R$ 17,96 R$ 17,28 R$ 15,16

Quilos gerados por Habitante 42,27 41,47 40,70

Quilos gerados por Domicílio 133,46 130,92 128,48

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

Tabela 17 – Indicadores finais dos custos de triagem de reciclagem do município de Timbó 

2013-2015. 

INDICADORES FINAIS 2013 2014 2015 

Custo Total (Diretos e Indiretos) R$ 498.055,32 R$ 300.289,63 R$ 311.025,67

Custo Total por Tonelada Coletada R$ 296,46 R$ 178,74 R$ 185,13
 

TIMBÓ 2013 2014 2015 

Total da População (=) 39742 40514 41282 

Pop. Urbana 37063 37783 38500 

Pop. Rural 2679 2731 2783 

Total de Domicílios (=) 12588 12833 13076 

Domicílios Urbano 11812 12042 12270 

Domicílios Rural 776 791 806 

Área Total Município (Km2) 127,25 127,25 127,25 

Resíduos Recicláveis: Coleta: própria do município. Destinação: Triagem própria 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A atividade de triagem dos resíduos recicláveis coletados é realizada por três municípios. No 

Município 1 - Blumenau, o Samae mantém o galpão e o maquinário utilizado nas atividades de 

triagem sem custear a mão de obra do pessoal envolvido. Já no Município 2 - Pomerode e no 

Município 3 - Timbó, o Samae local custeia todo o processo de triagem até a venda dos materiais 

obtidos da reciclagem. Assim, apresentam-se os custos finais desses municípios, conforme 

quadro abaixo: 
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Tabela 18 – Custos com triagem. 

INDICADOR MUNICÍPIO VALOR ANUAL R$ (2015) 

Custo total da Triagem 

Município 1 (*) 636.130,71 

Município 2 746.646,46 

Município 3 311.025,67 

Custo da Triagem por Tonelada Coletada 

Município 1 162,51 

Município 2 479,72 

Município 3 185,13 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

* Utilização de cooperativa 

 

 

Visando melhor análise dos custos totais do processo de resíduos recicláveis, desde a coleta 

seletiva até a triagem, a Tabela 19 apresenta o custo final dos municípios. Pode-se perceber que 

o Município 2 e o Município 3, apresentam custos elevados se comparado ao Município 1, porém 

apresentam maior cobertura de coleta seletiva e, portanto, conseguem obter ponto de equilíbrio 

considerando a taxa de coleta de lixo somada a venda dos recicláveis. 

 

 

Tabela 19 – Custos totais da triagem e da coleta seletiva 

MUNICÍPIO Hab. 

CUSTO TOTAL DA 

TRIAGEM (2015) 

CUSTO TOTAL DA COLETA 

SELETIVA (2015) 

CUSTO TOTAL R$ 

(2015) 

Município 1 339.168 636.130,71 882.870,74 1.519.001,45 

Município 2 31.182 746.646,46 757.958,26 1.504.604,72 

Município 3 41.282 311.025,67 486.812,83 797.838,50 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

 

A figura 01 apresenta a evolução do custo final gasto por tonelada. Os valores são obtidos da 

relação entre o custo total da operação de coleta e destinação final e o total de toneladas 

destinadas coletadas.  
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Figura 01 – Custo total por tonelada. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

A figura 02 a seguir demonstra a quantidade de resíduos recicláveis gerados por habitante. Os 

quantitativos são obtidos da relação entre a tonelada total coletada pelo total de habitantes por 

município. 

 

Figura 02 – Quilos gerados por habitante. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

 

Portanto a figura acima exposto mosta a geração de quilo de resíduos sólidos reciclável por 

habitante e pode-se constar que o município de Pomerode é o maior gerador da região seguido 

por Timbó, estes dois município apresentam cobertura de coleta de resíduos reciclável em quase 

100% do município.  
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CONCLUSÃO 

Foi possível verificar que dos catorze municípios pertencentes à Associação dos Municípios, 

quanto à coleta e destinação de recicláveis, observou-se que sete municípios possuem atividade 

permanente de coleta e destinação, optando-se por três modelos: gerenciamento próprio da coleta 

e da destinação; terceirização da coleta e da destinação; coleta própria e destinação para 

organizações do terceiro setor. A análise gráfica comparativa demonstrou a tendência média de 

aumento dos custos por tonelada gerada por município em 6% (seis por cento) no último ano da 

pesquisa, para os municípios com maiores características de população rural percebe-se menor 

produção de resíduos, por conseguinte com os recicláveis ocorre o mesmo fenômeno. Ainda em 

tempo, cumpre destacar que na pesquisa as entidades apresentaram baixo controle interno sobre 

processos, principalmente quando a equipe utilizada na atividade e aproveitada em outras tarefas, 

acaba por se perder e determinar os custos reais, para estes casos adotou-se o critérios de rateio. 

Municípios que não adotam caminhões ou equipamentos adequados tem uma tendência de 

aumento dos custos, pois se utilizam de equipamentos mais antigos ou inapropriados para a 

atividade ou que apresentam custos de mão de obra e encargos elevados.  

Quanto ao melhor método a ser adotado se terceirização, concessão ou serviço próprio a 

presente pesquisa não consegue responder em virtude de variáveis ainda não mapeadas quanto 

à cultura, mão de obra ofertada, custo dos serviços e interesse do setor privado.  

Esta modelagem vai muito do interesse da gestão, talvez com a adoção dos resíduos orgânicos 

domiciliares seria mais atrativo para concessão. O que podemos verificar na região é adoção 

hibridas como coleta terceirada ou própria, com seleção dos recicláveis para o terceiro setor ou 

próprias. Alude-se para a importância da adoção de cooperativas de reciclagem desde que 

atendam ao objeto a qual foram criados, com forte controle social por parte da sociedade 

organizada e com oferta de mão de obra o que não tem sido tarefa fácil para que adota modelo de 

cooperativas, sendo relatos, em função de pouco aferta de mão de obra.  

Por fim, infere-se que as informações de custos são ferramentas importantes à gestão pública, 

pois oferecem parâmetros que fundamentam o planejamento e a mensuração das atividades 

públicas, além de servirem de apoio à tomada de decisão, à avaliação de desempenho, ao 

controle gerencial e à transparência do serviço público. 
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RESUMO 

O presente trabalho é resultado das atividades de campo realizadas durante a Especialização em 

Assistência Técnica para Habitação e Direito à Cidade que atuou no bairro de Mata Escura, em 

Salvador/BA. A escolha dessa comunidade para o desenvolvimento dos trabalhos de assistência 

técnica justifica-se por se tratar de uma área que se originou pela ocupação informal, onde 

predomina a população de baixa renda e a urbanização precária, com carência de investimentos 

públicos, sobretudo na infraestrutura urbana. Todo o processo desenvolvido foi baseado na 

participação coletiva desde a identificação da demanda dos residentes até o diagnóstico e a 

proposição de melhorias, para tanto foram utilizadas metodologias participativas no processo de 

interação com os moradores. A forma indistinta de descarte dos resíduos sólidos no bairro, bem 

como o armazenamento inadequado nas vias e logradouros, além de trazer prejuízo à saúde 

humana, não valorizam as possibilidades de reaproveitamento e reciclagem desses resíduos. 

Esses fatores e a existência de áreas de difícil acesso indicam a necessidade de proposição de 

soluções técnicas ambientalmente corretas e socialmente apropriadas para estes locais. A 

proposta foi concebida com o intuito de fomentar o modelo de participação coletiva, em prol dos 

interesses comuns, além de recomendar a elaboração e implementação de programas e projetos.  

Palavras-chave: resíduos sólidos urbanos, bairros populares, Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 
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INTRODUÇÃO 

Os problemas de infraestrutura enfrentados por bairros populares do município de Salvador são 

originados do crescimento urbano sem planejamento e da histórica deficiência e precariedade dos 

serviços básicos, particularmente de saneamento básico. Para Zanta e outros (2007), a ausência 

ou deficiência de acondicionamento e coleta, associada à disposição inadequada dos resíduos 

sólidos municipais são importantes fatores de risco para a saúde coletiva.  

Aliado ao gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos cabe destacar o crescente aumento da 

geração dos resíduos sólidos urbanos. No Brasil, segundo ABRELPE (2014), a geração de 

resíduos aumentou 29% de 2003 a 2014, o equivalente a cinco vezes a taxa de crescimento 

populacional no período, que foi 6%. Para MMA (2016), este aumento na geração tem várias 

consequências negativas: aumento dos custos para coleta e tratamento destes resíduos; 

dificuldade para encontrar áreas disponíveis para sua disposição final; e o grande desperdício de 

matérias-primas. 

Para minimizar estas consequências há a necessidade dos bairros de uma cidade possuírem 

planos de manejo, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, 

construídos com a participação efetiva da população local, visando contribuir para a continuidade 

das atividades do sistema de limpeza urbana. Para tanto, se torna relevante conhecer a 

percepção da população local e envolvê-la no processo de tomada de decisão sobre o sistema de 

limpeza urbana. 

Entre os objetivos deste estudo, destacam-se: avaliar os serviços públicos de limpeza urbana 

realizados no bairro; verificar os impactos decorrentes da precariedade dos serviços públicos de 

limpeza urbana; verificar a sistemática e o grau de participação da população local nas ações do 

Poder Público no gerenciamento dos resíduos sólidos; e propor melhorias no sistema de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos. Espera-se com esse trabalho contribuir um pouco com o 

avanço nos serviços prestados às populações de bairros populares e, principalmente, à do bairro 

de Mata Escura, objeto deste estudo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia adotada utilizou diferentes formas de abordagem da problemática dos resíduos 

sólidos. Nas atividades, o primeiro autor buscou estabelecer com a comunidade vínculos que 

facilitassem a consecução dos objetivos, bem como a integração entre os diversos atores 

envolvidos. 

A metodologia foi dividida em três fases: diagnóstico da situação atual; interação com a 

comunidade e proposição de melhorias; e apresentação das propostas. 
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Fase I - Diagnóstico da Situação Atual 

A primeira fase iniciou com a revisão bibliográfica e o levantamento da legislação pertinente ao 

tema, necessária para a fundamentação teórica, bem como a obtenção de informações com 

relação às características gerais e do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos do bairro de 

Mata Escura. 

As ações que compuseram a primeira etapa compreenderam a realização de entrevistas aos 

responsáveis pela prestação dos serviços, visita técnica ao bairro e o mapeamento dos pontos de 

descarte dos resíduos para a coleta posterior, com a participação fundamental de lideranças 

locais.  

Fase II - Interação com a população local e proposição de melhorias 

Buscando-se a interação com a população local e a proposição de melhorias no sistema de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos foram realizados encontros com lideranças locais e 

alunos de escola local. Para tanto, foram utilizadas a técnica do Grupo Focal, realização de 

oficinas e a aplicação de questionários, conforme esquema apresentado na Figura 1. 

 

Figura 23: Atividades de interação com a comunidade 

 

 

Fase III - Apresentação das Propostas 

Com o encerramento das fases anteriores iniciou-se a etapa de consolidação dos dados e 

definição das proposições. Boa parte das propostas apresentadas foram decorrentes das 

reuniões, dinâmicas e oficinas realizadas com envolvimento da população local nas quais as 

ações desenvolvidas de modo cooperativo buscaram identificar sugestões que pudessem 

aprimorar o manejo e a destinação dos resíduos sólidos. Nesta terceira fase foi realizado um 

encontro com moradores e lideranças para apresenta da consolidação do diagnóstico e das 

propostas de melhorias e recomendações para o sistema de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos de Mata Escura. Na oportunidade os presentes puderam analisar o trabalho 

realizado, bem como solicitar modificações e ajustes.  
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Para levantamento de dados e posterior proposição de melhorias foi considerada a poligonal 

construída nos encontros e oficinas realizados com a participação de lideranças locais, alunos e 

população em geral. O bairro de Mata Escura é inserido na base de setores do subdistrito Pirajá. 

A área em análise compreende 20 setores censitários e contempla: 5.816 domicílios e 18.310 

habitantes, com uma média de 3,15 hab./dom. 

 

Fase I - Diagnóstico da Situação Atual 

Gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos na área de estudo 

O gerenciamento dos serviços públicos de limpeza urbana do Município de Salvador é executado 

pela Empresa de Limpeza Urbana do Salvador - LIMPURB, que trabalha com empresas 

concessionadas, terceirizadas e empresas cadastradas que executam serviço de coleta, 

transporte e disposição dos resíduos. A LIMPURB é uma empresa pública de direito privado, 

organizada sob forma de sociedade anônima, vinculada a Secretaria Municipal de Ordem Pública 

(SEMOP). 

No bairro de Mata Escura são realizados os serviços públicos de coleta dos resíduos sólidos 

domiciliares, coleta dos resíduos da construção civil e varrição das vias públicas, todos 

executados pela empresa Revita Engenharia Sustentável. Como base nos dados apresentados 

por PBLU (2012) foi possível estimar os resíduos sólidos domiciliares gerados na área em estudo, 

em torno de 90m³/dia (20.141kg/dia), sendo 41,4m³ de resíduos recicláveis e 37,8m³ de resíduos 

úmidos. Com relação aos resíduos da construção civil, com base na geração per capita de entulho 

apresentada por PBLU (2012), em torno de 0,6kg/hab.dia, estima-se a geração diária de entulho 

na área em estudo de aproximadamente 11 toneladas. Considerando o peso específico de 

1.130kg/m³, indicado por IBAM (2001), e sem considerar a geração da população do entorno, é 

gerado por dia em torno de 10m³ de RCC. 

Os resíduos sólidos domiciliares gerados na área em estudo e disponibilizados para a coleta, 

geralmente são acondicionados em sacos plásticos, em alguns casos os sacos são pendurados, 

colocados em suportes, diretamente no chão ou em bombonas plásticas. A maioria é disposta em 

pontos de armazenamento já estabelecidos no convívio da população local, o mesmo ocorre com 

os resíduos da construção civil, geralmente depositado aleatoriamente nas vias e logradouros 

públicos para serem coletados posteriormente pela empresa terceirizada, ou até mesmo, em 

locais de difícil acesso que impedem a remoção.  

A Figura 2 apresenta dois pontos de descarte aleatório de resíduos, em frente ao Colégio Est. 

Márcia Meccia(A) e na Praça da Nova Mata Escura(B), ambos também utilizados para o descarte 

de resíduos da construção civil. 
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Figura 24: Ponto de descarte de resíduos da construção civil. 

 

(A)                                                                              (B) 

 

Todos os resíduos recolhidos pelo sistema público de coleta regular são encaminhados para a 

Estação de Transbordo, localizada no Bairro de Canabrava a aproximadamente 7km do ponto 

final do roteiro de coleta da Mata Escura. Posteriormente os resíduos são transportados por 

caminhões com maior capacidade para o Aterro Metropolitano Centro, situado a 25km da Estação 

de Transbordo. Os resíduos de construção civil são transportados para o Aterro de resíduos 

Classe A de propriedade da empresa Revita, localizado na Rodovia BR 324, km 9,5, no bairro de 

Águas Claras. 

 

Mapeamento dos pontos de descarte de resíduos 

A fim de identificar tal problemática, foram realizadas algumas visitas à comunidade de Mata 

Escura, para levantamento e cadastro dos pontos de descarte de resíduos sólidos para coleta 

posterior. Foram identificados 10 pontos de armazenamento temporário, onde parte deles 

permanece constantemente com presença de resíduos, pois é costume na comunidade colocar os 

resíduos nesses locais ao longo do dia, mesmo que o veículo coletor já tenha realizado a coleta. 

Esses pontos foram avaliados por sua localização, infraestrutura existente e condições da via, 

sendo que metade deles foi classificada como pontos de maior demanda e a outra metade pontos 

de menor demanda, devido o volume de resíduos acondicionados ao longo do dia.  

Em 100% dos pontos identificados as vias são asfaltadas em boas condições de trafegabilidade, 

porém, em 40% dos locais a coleta é realizada sem impactar o trânsito diretamente, em outros 

40% a interferência é bastantes significativa, e em 20% interfere parcialmente sem interromper a 

circulação.  

Quando avaliados quanto à localização e infraestrutura, 100% dos pontos de descarte estão 

situados em locais inadequados, 60% em passeios e 40% nas vias públicas. Todos eles estão 

subdimensionados, pois aqueles que dispõem de equipamentos para armazenar os resíduos não 

atendem a demanda e constantemente os sacos plásticos são dispostos diretamente no chão. 
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Dos 10 pontos registrados, 50% dispõem de contêineres de 1.600L, 20% equipados com 

bombonas plásticas e 30% sem nenhum equipamento.  

A Figura 3 destaca a poligonal da área estudada e os pontos de descarte de lixo identificados. O 

acúmulo de resíduos sólidos nesses locais contribui para poluição visual e ambiental da área, 

acarretando na proliferação de vetores transmissores de agentes patogênicos com consequências 

negativas a qualidade de vida e saúde dos habitantes. 

 

Figura 25: Pontos de descarte de Lixo 

 

        

Fase II - Interação com a população local 

Grupo Focal 

A utilização desta técnica buscou obter o entendimento dos presentes, quanto à avaliação 

qualitativa dos serviços públicos de limpeza urbana na comunidade de Mata Escura, bem como os 

impactos decorrentes da precariedade dos serviços executados e as perspectivas para novas 

ações.  

Quando questionados sobre os serviços públicos de limpeza urbana executados no bairro, ficou 

evidenciada que os serviços são prestados de forma insatisfatória. Segundo a Sra. Joice J. 

Santos, (Representante da ACOPAMEC e do Terreiro do Bate Folha) na sua rua um morador 

realiza a coleta e descarta no ponto de lixo mais próximo, recebendo para tal atividade uma 

gratificação dos moradores. Já os serviços de varrição não contempla toda o bairro, para o Sr. 
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Edson Barbosa (Representante do Fórum Social de Mata Escura), a varrição deveria ser realizada 

em toda o bairro, similar ao que ocorre nos bairros nobres da Cidade, a exemplo da Barra. 

Com relação ao nível de qualidade dos serviços executados, ficou evidente que o serviço ofertado 

é inferior a demanda da população local. Porém, não apenas por conta das questões 

operacionais, mas, sobretudo, quanto à necessidade de maior aproximação entre o Poder Público 

e a população local, principalmente pela ausência de ações educativas e informativas. Para o Sr. 

Jadson França (Morador, aluno do Colégio Est. Márcia Meccia) a atuação da limpeza pública não 

supre a necessidade de uma parte dos moradores. 

A questão do horário da coleta e o atual roteiro realizado pelo caminhão coletor foram colocados 

como insatisfatórias. Para a Sra. Joice grande parte dos moradores não sabe o horário da coleta, 

sendo o lixo colocado posteriormente. A Sra. Nadja da Silva (Moradora) complementa, "...a 

impressão que se tem é que não houve coleta". 

Os presentes foram questionados sobre se a utilização de contêiner e pontos de lixo tem facilitado 

o armazenamento temporário dos resíduos sólidos e se os locais são apropriados. Na avaliação 

do Sr. Cosme Chineles (Presidente da Associação de Moradores) a utilização do contêiner valida 

existência do ponto de lixo, contribuindo para a insalubridade do local. Para a Sra. Nadja é 

vantajoso quando visto como local destinado para esse fim, porém, desinteressante por conta do 

mau uso, pois permanecem constantemente cheios. 

Finalizando os questionamentos, os presentes foram incentivados a indicar mudanças para a 

melhoria dos serviços públicos de limpeza urbana na Mata Escura. A questão central colocada 

pelos presentes é a necessidade de um amplo programa de educação ambiental, buscando 

sensibilizar os moradores para a importância do manejo adequado dos resíduos sólidos e sua 

relação com a saúde pública e o meio ambiente. Essa ação deveria ser conjunta, envolvendo a 

comunidade, Prefeitura Municipal (LIMPURB) e empresa terceirizada (Revita). No que se refere às 

questões operacionais, aumentar o número de funcionários, principalmente nos serviços de 

varrição, capina, roçagem, poda e pintura de meio fio, como também, regularizar os serviços de 

coleta. Os pontos de lixo deveriam ser mapeados e definidos com base em critérios técnicos. 

Oficina 

As oficinas aconteceram no Colégio Estadual Márcia Meccia. A primeira no turno da manhã teve a 

participação de 17 alunos, sendo eles representantes da 8ª série do ensino fundamental e do 1º, 

2º e 3º anos do ensino médio. O encontro ocorrido no turno vespertino também teve 

representações da 8ª série do ensino fundamental e do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, no total 

foram 16 discentes. O encontro foi dividido em três momentos: no primeiro momento houve uma 

explanação sobre saneamento básico com ênfase no manejo dos resíduos sólidos urbanos e 

limpeza pública e a sua relação com a saúde e o meio ambiente, em seguida foi iniciada a 
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aplicação do questionário elaborado com a participação do grupo focal. Os resultados 

apresentado a seguir, representam o somatório das duas oficinas, totalizando 33 participantes.  

A maioria dos presentes, 59,4%, acredita que descarta os resíduos sólidos da sua residência de 

forma adequada, enquanto, 40,6%, considera que essa ação é realizada de forma inadequada. As 

formas de descarte informadas foram: no ponto de lixo mais próximo (84,8%), na porta para coleta 

pela empresa responsável (9,1%) e terreno baldio (6,1%) evidenciando que o uso dos pontos de 

lixo é bastante frequente. Não houve registro de queima do lixo ou descarte em encostas.  

Quanto à avaliação da qualidade dos serviços públicos de limpeza urbana executados na Mata 

Escura, 69,7% consideram como regular seguido por bom, ruim e péssimo, todos com 9,1%. 

Quanto ao nível de limpeza das ruas do bairro a maior parte deles, 51,5%, considera como 

regular, na sequência ruim, 33,3%, péssimo, 9,1% e bom 6,1%. 

Com relação ao horário da coleta a variedade das respostas indica a falta de regularidade dos 

serviços. Para 63,7% a coleta é realizada pela manhã, 36,4% entre 7h e 9h e 27,3% das 9h às 

12h. Já 33,4% revelam que a coleta é realizada no turno vespertino, 21,2% entre 12h e 15h e 

12,1% entre 15h às 18h. À noite foi referida por apenas 6,1% dos participantes, entre às18h e 

20h, mesmo percentual que revela que a coleta não é feita. 

O principal problema provocado pelo lixo na comunidade é a proliferação de ratos, baratas e 

moscas para 63,6% dos alunos, 18,2% indicaram o entupimento de canais e galerias, 9,1% a 

ocorrência de alagamento, 6,1% a propagação de doenças e 1,3% não souberam informar. 

Quando questionados sobre o principal responsável pelos estes problemas, a grande maioria 

indicou os moradores (58%), seguido pela empresa de coleta (15%) e a Prefeitura Municipal de 

Salvador (9%). 

No terceiro momento da Oficina, os alunos foram orientados a indicar, a partir das imagens 

apresentadas, quais os desafios a serem enfrentados e o potencial existente que pudessem trazer 

melhorias para os alunos, moradores e a comunidade. Uma das questões constantemente 

relatadas por lideranças do Bairro e a direção do Colégio, é a presença do ponto de lixo em frente 

à Unidade Escolar e próximo ao Posto de Saúde (Figura 2-A). Ao serem questionados, os alunos 

se mostraram incomodados com a presença do lixo, relataram o mau cheiro que atinge as salas 

de aula e desejaram a requalificação do espaço. Para tanto, indicaram a necessidade de 

melhorias na iluminação, paisagismo e que a entrada do estabelecimento passasse a ser pelo 

portão que fica em frente ao ponto de descarte.  

Outra imagem apresentada destacava o ponto de lixo situado ao lado do campinho de futebol da 

Nova Mata Escura (Figura 2-B), conforme relato dos alunos os desafios são: sensibilizar os 

moradores para o uso correto do espaço, bem como a regularização da coleta e a possibilidade 

da transferência do ponto de lixo. Como alternativa o local deveria ser transformado em espaço de 

convivência, uma vez que a comunidade é bastante carente em espaços públicos, podendo ser 
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construída uma arquibancada ou bancos, uma ciclovia no entorno da praça e a implantação de um 

jardim.  

Aplicação de questionário 

A proposta de aplicação de questionário na plataforma do Google visando obter a percepção dos 

alunos quanto ao entendimento do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, 

bem como os problemas relacionados e os seus respectivos impactos na saúde e meio ambiente, 

não teve o resultado esperado. Esperava-se um número de mínimo de 184 questionários, porém, 

foram recebidas apenas 18 respostas. 

Apesar do resultado não atender à amostragem estatística, os resultados apresentados foram 

muito próximos dos percentuais registrados na Oficina. A maioria das respostas, 53%, indica que 

o descarte dos resíduos sólidos é realizado de forma adequada, sendo que 88,9% revelam fazer o 

descarte no ponto de lixo mais próximo e 11,1 %, na porta para coleta pela empresa responsável, 

reafirmando o hábito do uso os pontos de lixo no bairro. Não houve registro de descarte em 

terreno baldio, queima do lixo ou descarte em encostas. 

Quanto à avaliação dos serviços públicos de limpeza urbana executados em Mata Escura, 44,7% 

responderam como regular seguido por bom, ruim e péssimo, todos com 11,1%. Quanto ao nível 

de limpeza das ruas do bairro a maior parte (38,9%), considera como regular, na sequência ruim 

(33,3%), bom (22,2%), e péssimo (5,6%). Com relação ao horário da coleta do lixo 83% revelam 

que a coleta é realizada pela manhã e 17% que a coleta não é feita.  

O principal problema provocado pelo lixo no bairro é a proliferação de ratos, baratas e moscas, 

indicado por 50,0%, seguido por 22,2%, que consideram o entupimento de canais e galerias, e 

11,1%, a ocorrência de alagamento, mesmo percentual dos que não souberam informar. Quando 

questionados sobre o principal responsável pelos problemas provocados pelo lixo na sua 

comunidade, a grande maioria indicou os moradores (50%), seguido pela empresa de coleta e a 

Prefeitura Municipal de Salvador, ambos com 22,2%. 

 

Fase III - Apresentação da proposição de melhorias 

As proposições apresentadas foram decorrentes das reuniões, dinâmicas e oficinas realizadas 

com envolvimento da população local nas quais as ações desenvolvidas de modo cooperativo 

buscaram identificar sugestões que pudessem aprimorar o manejo e a destinação dos resíduos 

sólidos gerados. A fim de delinear um caminho a ser seguido pela Administração Pública, foram 

estabelecidas Metas (imediatas, curto e médio prazos). 

Metas 

Imediatas (até 1 ano) 

- Ampliação do índice de atendimento dos serviços na comunidade com a implantação do 

programa de agentes comunitário de limpeza urbana. 
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- Implantação do programa de coleta seletiva no bairro, com a instalação de locais de 

entrega voluntária no bairro e adjacências.  

- Identificação e cadastramento dos catadores de materiais recicláveis que atuam no bairro 

com vistas a integrá-los a uma cooperativa ou associação. 

- Implantação das adequações recomendadas para o sistema de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos.  

Curto Prazo (até 3 anos) 

- Elaboração do programa de educação ambiental com vistas à promoção de boas práticas 

visando a não geração e redução da geração de resíduos, envolvendo os 

estabelecimentos de ensino e a população em geral.  

- Estimular as cooperativas e associações de catadores de resíduos sólidos recicláveis, 

contribuindo para a sua instalação com a adequada infraestrutura, veículos e 

equipamentos para que os serviços sejam prestados adequadamente. 

- Elaboração do Projeto do Ecoponto para recebimento de resíduos da construção civil. 

- Elaboração do Projeto do Galpão da Cooperativa de Materiais Recicláveis.  

- Elaboração do Programa de valorização dos resíduos sólidos orgânicos. 

Médio Prazo (ate 5 anos) 

- Implantação de Programa de Educação Ambiental. 

- Implantação do Projeto do Ecoponto. 

- Implantar Programa de valorização dos resíduos sólidos orgânicos, por meio do fomento 

da técnica da compostagem. 

- Implantação do Projeto do Galpão da Cooperativa de Materiais Recicláveis.  

Formação de Grupo de Trabalho para definição e acompanhamento das ações no bairro 

Diante da dificuldade de interação da população local com os prestadores dos serviços públicos 

de limpeza urbana, propõe-se a criação do Grupo de Trabalho em Saneamento Básico dentro do 

Fórum de Desenvolvimento Social de Mata Escura já existente no bairro. Este Grupo teria a 

função de captar as demandas da população local e assumir o papel de interlocutor entre ela e os 

órgãos públicos e empresas prestadoras de serviços, permitindo a participação social nas ações 

de planejamento, uma vez que o grupo buscaria essa inserção junto ao Poder Público.  

As questões referentes ao sistema limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos estariam 

inseridas no Grupo de Trabalho em Saneamento Básico (GTS), com vistas a buscar soluções às 

demandas já identificadas: 

 Implantar junto à LIMPURB as adequações ao sistema de limpeza de urbana propostas 

neste estudo, com destaque para:  

- implantação do programa de agentes comunitários de limpeza urbana; 
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- cadastramento e apoio aos catadores de materiais recicláveis informais e inclusão dos 

mesmos em programas sociais;  

- definição do local para implantação do ponto de descarga de entulho; 

- ajustes no sistema de coleta e de varrição; e  

- doação à Associação de Moradores de Mata Escura de equipamento de pequeno 

porte para  transporte de entulho. 

 Buscar junto às Secretarias de Educação Estadual e Municipal e construção conjunto de 

um amplo programa de educação ambiental abrangendo a educação formal e não formal.  

 Buscar ações juntos aos órgãos que atuam em saneamento básico (SEMOP, SEMAM, 

Embasa, entre outros). 

 Manifestar-se formalmente junto ao Ministério Público do Estado da Bahia em caso de não 

atendimentos dos órgãos responsáveis pelos serviços. 

Além da criação do Grupo de Trabalho em Saneamento Básico (GTS), poderiam ser criados 

outros grupos como exemplo as seguintes temáticas: meio ambiente, área social, espaços público 

e por fim saúde e educação. 

Adequação do sistema atual de limpeza urbana 

O modelo tecnológico adotado considera que a coleta seja realizada pelos agentes comunitários 

de limpeza urbana, por catadores de material reciclável, e por meio dos coletores com o caminhão 

coletor. O modelo de coleta seguirá a seguinte sistemática: 

 Os resíduos secos devem ser embalados em sacos plásticos e entregues ao catador de 

material reciclável, por meio de coleta porta-a-porta, em horário pré-definido, ou poderá ser 

levado pelo morador a um ponto de entrega temporária para recicláveis secos, no horário que 

lhe for mais conveniente. 

 Os resíduos úmidos e rejeitos podem ser entregues ao agente comunitário, em horário 

determinado ou poderá ser levado pelo morador a um ponto de descarte de resíduos úmidos e 

rejeitos, no horário que lhe for mais conveniente, ou recolhido pelos coletores nas áreas 

atendidas pelo caminhão coletor compactador.  

 Os resíduos da construção civil deverão ser entregue pelo gerador no ponto de descarte 

definido pelo Poder Público. 

A Figura 4 mostra o modelo adotado para o manejo dos resíduos sólidos urbanos a ser 

implantado em curto prazo. Considerando-se a implantação do programa de agentes comunitários 

de limpeza urbana, a integração de catadores de materiais recicláveis e a disponibilização de 

pontos de entrega voluntária para os materiais recicláveis e os resíduos da construção civil, 

Classe A. A coleta por caminhão coletor já existente, precisando ser executado de forma regular e 

como os horários melhor divulgados.  
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Figura 26:  Modelo adotado para o manejo dos resíduos sólidos urbanos 

 

 

Programa de Educação Ambiental 

Ao longo do processo de assistência técnica no bairro de Mata Escura, percebeu-se a 

necessidade de um programa de educação ambiental envolvendo as unidades de ensino e a 

população local em geral. Além de visar à promoção de boas práticas com vistas a não geração e 

redução da geração de resíduos, ter como objetivo informar os moradores formas adequadas do 

manejo dos resíduos sólidos gerados e as consequências para a saúde e o meio ambiente devido 

a realização do descarte inadequado. 

Nos questionários aplicados, tanto na Oficina quanto no formato online, a maior parcela dos 

participantes indicou os moradores, 58% e 50% respectivamente, como o principal responsável 

pelos problemas ocasionados pelo lixo no bairro, evidenciando a necessidade de um programa 

contínuo de educação ambiental. A educação ambiental como instrumento de promoção, 

organização e participação comunitária na limpeza urbana prevê uma estratégia de ação que 

englobe a educação ambiental formal e não formal, tendo como público alvo a população local e 

os estabelecimentos de ensino, bem como os prestadores dos serviços. 

Nas unidades de ensino compreenderia a capacitação de professores, a construção de projetos 

especiais como atividade prática às questões relacionadas ao saneamento básico, a promoção da 

saúde e proteção do meio ambiente. Para a população local seria importante a continuidade de 

ações que ampliassem o público alvo atingido, priorizando o trabalho conjunto sobre temas mais 

gerais sobre meio ambiente e saneamento básico e outros mais específicos de treinamento para 

coleta seletiva e valorização da matéria orgânica. No âmbito da Poder Público recomenda-se a 
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realização de seminários, cursos, produção de jornais internos, cartilhas etc., tendo como objetivo 

a capacitação, integração e envolvimento de dirigentes e funcionários. 

Cabe ressaltar que o Município de Salvador a Lei Municipal nº 8.915/2015, que dispõe sobre a 

Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, estabelece no art. 72. "A 

educação ambiental, em todos os níveis de ensino da rede municipal, e a conscientização pública 

para a proteção, preservação, conservação, recuperação e fiscalização do meio ambiente, são 

instrumentos essenciais e imprescindíveis para a garantia do equilíbrio ecológico e da sadia 

qualidade de vida da população". 

Programa de agente comunitário de limpeza urbana 

Para universalizar os serviços de coleta para todo o bairro, recomenda-se a implantação do 

Programa de Agentes Comunitários de Limpeza Urbana (ACLU). O volume estimado de resíduos 

sólidos a ser coletado pelos agentes comunitários de limpeza urbana (ACLU) considerando os 

parâmetros estabelecidos por PBLU (2012) foi de 30.573L. 

Considerando que este volume representa a geração de resíduos úmidos e rejeitos de 

aproximadamente 15.000 hab., adotou-se 1 agente para 2.500 habitantes. Assim, recomenda-se a 

implantação do programa com 6 agentes contratatos com carteira assinada, atuando conforme 

zoneamento estabelecido no Estudo, considerando a média de 2.450 habitantes, sendo que 

devido topografia local os ACLU 1 e 6 ficaram com um volume acima da média.  

Ressalta-se que dimensionamento apresentado anteriormente poderá ser melhor definido a partir 

do levantamento do número de domicílios por quadra e das condições das vias internas do bairro, 

conhecendo-se assim o detalhamento da área. Os agentes terão como opção acondicionar o lixo 

coletado na rota do caminhão em pontos de acondicionamento temporário, utilizando coletores de 

360 L. 

 

Quadro 4: Quantidade de resíduos coletada por ACLU 

Forma de 

coleta 

População atendida 

(hab.) 

Quantidade de resíduos 

úmidos + rejeito (L) 

Percentual atendido 

pelo CC* 

Quantidade coletada pelo 

ACLU** (L) 

CC 3.634 9.463 100% - 

ACLU 1 2.666 6.942 20% 5.554 

ACLU 2 2.526 6.578 20% 5.262 

ACLU 3 2.046 5.328 20% 4.262 

ACLU 4 2.270 5.911 20% 4.729 

ACLU 5 2.541 6.617 20% 5.293 

ACLU 6 2.627 6.841 20% 5.473 

Total 18.310 47.679 - 30.573 

       *Caminhão Compactador; ** Agente Comunitário de Limpeza Urbana 

      Fonte: IBGE, 2010; PBLU, 2012, elaborado pelo primeiro autor. 
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Acondicionamento temporário dos resíduos dos resíduos urbanos 

Com base no modelo tecnológico, foi proposta a retirada de alguns pontos de descarte de 

resíduos sólidos no bairro da Mata Escura e a instalação, com melhorias, de localização. O 

descarte de resíduos úmidos e rejeitos poderão ser realizados em apenas 2 (dois) pontos e a 

maior parcela dos resíduos gerados será coleta pelo ACLU. Para o descarte de resíduos da 

construção civil deverá ser estudado pela LIMPURB, a localização do Ecoponto proposto pelo 

PBLU (2012), que possa atender todo o Núcleo de Limpeza XII, temporariamente recomenda-se a 

adequação do ponto indicado em verde na Figura 5, para o acondicionamento desses resíduos.  

A Figura 5 destaca a localização proposta para os pontos de descarte na área estudada, dos 10 

pontos apresentados na Figura 3, restaram 2 pontos de armazenamento temporário de resíduos 

úmidos e rejeitos, e 1 ponto para descarte dos resíduos da construção civil. Além desses é 

indicado a implantação de 3 pontos de entrega voluntária de resíduos recicláveis secos.  

 

Figura 27: Localização proposta para os pontos de descarte de resíduos sólidos urbanos 

 

        Fonte: Residência AU+EUFBA. 

 

CONCLUSÃO 

Inicialmente cabe destacar que para a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos são indispensáveis à elaboração de instrumentos de planejamento 

que permitam a gestão e o gerenciamento adequado. A ausência desses instrumentos é evidente 

no diagnóstico do bairro de Mata Escura, apesar da existência de serviços essenciais, a 
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percepção encontrada é de insatisfação dos moradores e convívio permanentemente com a 

presença do lixo, pois os pontos de descarte comumente utilizados permanecem sempre cheios.  

O diagnóstico revelou que, aliado ao baixo percentual de atendimento o modelo tecnológico atual 

não valoriza o potencial dos resíduos sólidos gerados na comunidade, pois enfatiza a disposição 

final em detrimento ao preconizado pela PNRS que é a não geração, redução, reutilização, 

reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos. Assim como, a ausência da participação da 

população nas ações do Poder Público no gerenciamento dos resíduos sólidos. 

A grande maioria das propostas e recomendações apresentadas possui relação direta com a 

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e devem necessariamente contar com a 

atuação do Poder Público Municipal, representado pela LIMPURB, e da empresa terceirizada. 

Sendo assim, a questão central para a implementação dessas propostas é o fortalecimento do 

Fórum de Desenvolvimento Social, como representante da população local na interlocução com 

os órgãos responsáveis pelo prestação dos serviços públicos de limpeza urbana.  

 
AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem aos professores da Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e 

Engenharia, aos moradores do Bairro de Mata Escura em especial, Joice Cristina Santos, Edson 

Barbosa, Cosme Chineles e Angela Bacelar e a Diretora do Colégio Estadual Márcia Meccia, 

Profa. Laura Rodrigues, e a todos os alunos e funcionários. 

 
REFERÊNCIAS 

ABRELPE (2014). Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. São Paulo: Grappa Editora e 

Comunicação. 120 p 

BRASIL (2010). Lei nº. 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; altera a lei n. 9.605 de 12 de fevereiro de 1988; e dá outras 

providencias. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12305>. Acesso em: 18 out. 2016. 

IBAM. Instituto Brasileiro de Administração Municipal (2001). Manual de Gerenciamento 

Integrado de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: IBAM. 200 p. 

MMA, Ministério do Meio Ambiente (2016). Lixo: Um grave problema no mundo 

moderno. [200-]. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/8 - mcs_lixo.pdf>. Acesso em: 

5 out. 2016. 

SALVADOR. Prefeitura Municipal do Salvador (2012). Plano básico de limpeza urbana. 

Disponível em: <http://www.limpurb.salvador.ba.gov.br/images/PBLU_2012.pdf>. Acesso em: 

18 out. 2016. 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    372 

 

ZANTA, Viviana Maria et al. (2007). Proposta de melhorias no sistema de manejo e 

disposição dos resíduos sólidos para pequenas comunidades – PRORESOL. Salvador: 

Funasa. 123 p. 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    373 

 

PROPOSIÇÕES PARA A LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE GOIÁS 

 

Simone Costa Pfeiffer(1) 

Engenheira geóloga pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Mestre e doutora em 

Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos / Universidade de São Paulo 

(EESC/USP). Professora adjunto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade 

Federal de Goiás (EECA/UFG). 

Eraldo Henriques de Carvalho 

Engenheiro civil pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Mestre e doutor em Engenharia 

Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos / Universidade de São Paulo (EESC/USP). 

Professor titular da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás 

(EECA/UFG). 

Débora Raíssa Marçal 

Acadêmica do curso de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária da Escola de Engenharia 

Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás (EECA/UFG). 

 

Endereço(1): Av. Universitária, no. 1488 - Setor Universitário - Goiânia - Goás - CEP: 74.605-220 - 

Brasil - Tel: +55 (62) 3209-6093 - e-mail: scpfeiffer_04@yahoo.com.br. 

 

RESUMO 

Segundo a Lei Federal nº 12.305, a logística reversa é um instrumento destinado a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento ou outra 

destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). Embora esse sistema deva ocorrer 

em todo o território nacional, observa-se que os municípios de pequeno porte enfrentam maiores 

dificuldades para a implantação do mesmo. Por esse motivo, o objetivo deste projeto foi contribuir 

com a implantação dos sistemas de logística reversa nos municípios goianos que possuam 

população de, até, 20.000 habitantes. A metodologia se baseou no levantamento dos 

instrumentos legais, no levantamento e avaliação de Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) e de sistemas já implantados, e nas proposições estabelecidas no 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/GO) para o compartilhamento de aterros sanitários. 

Os resultados obtidos indicam que apesar de haver uma legislação ampla sobre o assunto, nos 

PMGIRS, de uma forma geral, a logística reversa é abordada de forma bastante superficial. 

Considerando as proposições feitas no PERS/GO para outros resíduos, propõem-se a utilização, 
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também para os resíduos da logística reversa, da estrutura proposta, facilitando a concentração e 

a coleta desses resíduos. Entretanto, outras dificuldades como questões políticas podem ocorrer.  

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Logística reversa. Municípios de pequeno porte. 

 

INTRODUÇÃO 

Os resíduos sólidos possuem diferentes origens e são gerados em diversas atividades da 

sociedade. Dentre esses resíduos, alguns ficam, de acordo com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº 12.305 (BRASIL, 2010), obrigados a integrar o 

sistema de logística reversa, a saber: agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; pilhas e baterias; 

pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes; além de 

produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

Ainda confundido com logística para reciclagem, o conceito de logística reversa é relativamente 

novo para as empresas e sociedades no Brasil. Souza (2008) esclarece que a logística reversa é, 

sempre, realizada pela empresa que fabricou o produto e geralmente não está associada a 

retorno financeiro com esta movimentação. Já a logística para reciclagem pode ser realizada por 

qualquer empresa que tenha interesse em adquirir determinado produto para servir de matéria 

prima para sua linha de produção e só é realizada se houver um benefício financeiro. 

Segundo a PNRS, a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social 

destinado a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento ou outra destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 

A responsabilidade pelo ciclo de vida desses produtos, nos termos da PNRS, é compartilhada. 

Assim, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos possuem atribuições 

individuais 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. 

Embora a logística reversa deva ocorrer em todo o território nacional, observa-se que os 

municípios de pequeno porte enfrentam maiores dificuldades para a implantação do sistema. De 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), municípios de Pequeno 

Porte 1 são aqueles que possuem até 20.000 habitantes.  

Um grande desafio é, portanto, propor soluções práticas e economicamente viáveis para a 

destinação adequada da pequena geração de resíduos passíveis de logística reversa nesses 

municípios. Desta forma, o trabalho tem como objetivo geral contribuir, por meio de proposições, 

com a implantação dos sistemas de logística reversa nos municípios goianos que possuam 

população de, até, 20.000 habitantes. Observa-se que a grande maioria dos municípios goianos 

se enquadram nesta categoria 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do estudo, foi necessário, primeiramente, realizar levantamento da 

legislação relacionada aos resíduos estudados. Esses documentos foram procurados em sites 

vinculados ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA).  

Em seguida, foram procurados dados específicos para cada resíduo em estudo consultando as 

empresas responsáveis pela logística reversa dos mesmos – Instituto Nacional de Processamento 

de Embalagens Vazias (INPEV), Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), e 

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). Foram consultados, também,o 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS/GO) e outros documentos de interesse. 

Para a classificação dos municípios quanto ao porte dos mesmos, foi utilizado o proposto por 

IBGE (2010), conforme apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Classificação do porte dos municípios conforme sua população. 

Classificação População 

Pequeno Porte 1 Até 20.000 habitantes 

Pequeno Porte 2 De 20.001 até 50.000 habitantes 

Médio Porte 50.001 até 100.000 habitantes 

Grande Porte 100.001 até 900.000 habitantes 

Metrópole Mais de 900.000 habitantes 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Com base nas informações levantadas, foram propostas alternativas para os pequenos municípios 

com populações de até 20.000 habitantes que fossem simples, viáveis e que estivessem em 

conformidade com o PERS/GO. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O Estado de Goiás possui atualmente 246 municípios. Destes, 192 (78%) são classificados como 

municípios de pequeno porte 1, segundo critério estabelecido por IBGE (2010). 

Apesar da maior parte dos resíduos sólidos passíveis de logística reversa estar amparada por 

legislação própria e de existirem alguns programas específicos já estruturados, observa-se que, 

na prática, a logística reversa ainda não ocorre de forma satisfatória.  

Com relação aos pneus inservíveis, a Resolução nº 416 (CONAMA, 2009) estabelece que apenas 

municípios com mais de 100 mil habitantes são obrigados a possuírem pontos de recebimentos de 

pneus inservíveis. De acordo com dados publicados pela Reciclanip (2017), empresa criada pela 

Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) para realizar a coleta e destinação 
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destes resíduos, o estado de Goiás possui 32 municípios com pontos de armazenamento 

temporário de pneus inservíveis cadastrados por importadores e fabricantes de pneus. Observa-

se que Goiânia, capital do estado, não conta no momento com um ponto de armazenamento. 

Quanto às embalagens de agrotóxicos, as mesmas são regulamentadas pela Lei 9.974 (BRASIL, 

2000) e pela Resolução nº 465 (CONAMA, 2014). Segundo dados disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV, 2017), a coleta dessas é realizada 

em locais de recebimento distribuídos pelo estado de Goiás e divididos em 15 postos de coleta e 8 

centrais de recebimento. Considerando-se que a economia do Estado de Goiás baseia, em muito, 

na agricultura e pecuária, pode-se dizer que esses números são insuficientes. 

No que diz respeito às pilhas e baterias usadas, o gerenciamento ambientalmente adequado é 

determinado pela Resolução nº 401 (CONAMA, 2008). De acordo com dados disponibilizados 

pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE, 2017), há, atualmente, 22 

locais cadastrados pela associação para recebimento e coleta desses resíduos, distribuídos em 

apenas 05 municípios goianos, todos de maior porte. 

Por fim, quanto aos óleos lubrificantes usados, a coleta e destinação final é determinada pela 

Resolução nº 362 (CONAMA, 2005). Para este resíduo não foram obtidos dados referentes ao 

sistema.  

Para os demais resíduos incluídos na logística reversa pela Lei 12.305, ou seja, lâmpadas 

fluorescentes e eletroeletrônicos, ainda não há uma legislação específica. Também nestes casos, 

não foram encontrados dados e informações relacionados à logística reversa. 

Com base no levantamento realizado, pode-se concluir que a logística reversa não acontece de 

forma adequada no estado e praticamente inexiste nas menores cidades goianas. Algumas das 

dificuldades de implantação do sistema observadas, especialmente nos municípios de pequeno 

porte, são a pequena geração desses resíduos, o que dificulta a logística de coleta por parte dos 

responsáveis; a estrutura normalmente precária ou inexistente para o recebimento e 

armazenamento dos resíduos nos municípios; e a promoção de parcerias entre os municípios já 

que, muitas vezes, estas envolvem questões políticas. 

Algumas destas questões podem ser observadas nos Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de alguns municípios de pequeno porte do Estado de Goiás, como é o caso do 

município de Caçu, localizado no sudoeste goiano. Nota-se que esses planos tratam a logística 

reversa de forma bastante superficial, não prevendo pontos de coleta e soluções claras para 

destinação de todos os resíduos de logística reversa, nem propostas para o incentivo de 

programas que assegurem o devido recolhimento do material.  

Portanto, propõe-se, por meio deste estudo, a adoção de um sistema de logística reversa baseado 

no sistema proposto no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Goiás para 

compartilhamentos de aterros sanitários e centrais de reciclagem. 
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Para tanto, seria necessário estabelecer pequenas instalações para armazenamento temporário 

dos resíduos de logística reversa em todos os municípios (que ficariam sob responsabilidade das 

prefeituras) e, em seguida, concentrar esses resíduos em pontos intermediários de recebimento e 

armazenamento que estariam localizados nos denominados municípios sede (municípios 

escolhidos no PERS/GO para a construção de aterro sanitário compartilhado e centrais de triagem 

de recicláveis) para facilitar o recolhimento desse material pelo responsável pela destinação. 

De acordo com o PERS/GO, os municípios sede foram selecionados com base em critérios 

técnicos, tais como: 1) raio máximo de 66 km entre o município sede e os demais municípios 

integrantes de um determinado compartilhamento; 2) acesso por estradas pavimentadas e em 

boas condições e 3) quando possível, ser o maior gerador de resíduos da região. Segundo o 

citado plano, foram definidos como municípios sede as seguintes cidades: Uruaçu, Nova Crixás, 

Posse, Teresina de Goiás, Itaberaí, Araguapaz, Anápolis, Ceres, Luziânia, Planaltina, São Luis de 

Montes Belos, Piranhas, Trindade, Catalão, Pires do Rio, Rio Verde, Itarumã, Mineiros, Itumbiara, 

Caldas Novas e Pontalina (GOIÁS, 2015). 

Considerando-se que tais critérios permitiriam, em princípio, uma melhor logística e, 

consequentemente, uma maior participação dos municípios no que se refere à destinação 

adequada dos resíduos sólidos urbanos, pode-se inferir que o mesmo também aconteceria para 

os resíduos sujeitos à logística reversa. Dos 144 municípios envolvidos nos 21 compartilhamentos 

propostos no plano estadual, 118 (92%) são classificados como municípios de pequeno porte, 

sendo 05 deles municípios sede (Nova Crixás, Teresina de Goiás, Araguapaz, Itarumã e 

Pontalina). 

Os 74 municípios de pequeno porte restantes, não incluídos no sistema de compartilhamento 

apresentado pelo PERS/GO, devem propor e viabilizar conjuntamente uma logística adequada 

para coleta de resíduos obrigatórios de logística reversa, atribuindo à prefeitura a 

responsabilidade do armazenamento temporário e, ao fornecedor, a incumbência da coleta em 

novos pontos sede pré-estabelecidos, transportando-os ao local de destinação. 

Para que o modelo proposto seja eficiente, é necessário que haja uma cobrança acentuada e 

contínua por parte dos órgãos públicos ambientais para que as prefeituras se adequem à 

Legislação. Além disso, as prefeituras precisam se interessar em participar desse processo como 

um agente ativo, de modo a acompanhar processos e resultados, propor parcerias e/ou acordos 

setoriais, além de incentivar e investir em campanhas e material com conteúdos voltados à 

conscientização ambiental nos municípios. 

 

CONCLUSÃO 

A destinação dos resíduos sólidos obrigados a integrar a logística reversa ainda possui 

significativa dificuldade de implantação, principalmente em municípios de pequeno porte, onde a 
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geração desses resíduos é pequena, a estrutura é majoritariamente precária e a promoção de 

parcerias envolve questões políticas. 

Uma alternativa para esses municípios seria a utilização da logística proposta no Plano Estadual 

de Resíduos Sólidos do Estado de Goiás para compartilhamentos de aterros sanitários e centrais 

de reciclagem. Neste caso, 118 municípios goianos de pequeno porte seriam contemplados nos 

21 compartilhamentos propostos no plano estadual, sendo 5 deles classificados como municípios 

sede (Nova Crixás, Teresina de Goiás, Araguapaz, Itarumã e Pontalina). 

Para que esta proposta se torne realidade, é necessária a participação dos órgãos públicos 

ambientais e das prefeituras envolvidas. 

 

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA (ABINEE). Sistema de 

gestão de logística reversa. Disponível em: 

<http://www.gmcons.com.br/gmclog/admin/VisualizarPostosMapaCliente.aspx>. Acesso em: 

15 maio 2017. 

BRASIL. Lei 9.974, de 06 de junho de 2000. Altera a Lei Federal n° 7.802, de 11 de julho de 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. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9974.htm>. Acesso em: 12 fev. 2016.  

BRASIL. Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 20 jan. 

2016. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, CONAMA. Resolução Nº 362, de 23 de junho de 

2005. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=466>. 

Acesso em: 10 dez. 2015. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, CONAMA. Resolução Nº 401, de 4 de novembro 

de 2008. Disponível em: <http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 10 dez. 2015. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, CONAMA. Resolução Nº 416, de 30 de setembro 

de 2009. Disponível em: <http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 20 fev. 2016. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, CONAMA. Resolução Nº 465, de 8 de dezembro 

de 2014. Disponível em: <http://www.mma.gov.br>. Acesso em: 23 jan. 2016. 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    379 

 

GOIÁS. Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos 

Metropolitanos (SECIMA). Plano de Resíduos Sólidos do Estado de Goiás. 2015. 

Disponível em: <http://www.secima.go.gov.br/post/ver/200725/plano-estadual-de-residuos-

solidos>. Acesso em: 10  jun. 2016. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico, 2010. 

Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000006475711142011571

416899473.pdf >. Acesso em: 08 nov.2016. 

INSTITUTO NACIONAL DE PROCESSAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS (INPEV). 

Localização das unidades de recebimento. Disponível em: 

<http://www.inpev.org.br/logistica-reversa/destinacao-das-embalagens/localizacao-das-

unidades>. Acesso em: 15 maio 2017. 

RECICLANIP. Pontos de coleta no Brasil. Disponível em: 

<http://www.reciclanip.org.br/v3/pontos-coleta/brasil>. Acesso em: 15 maio 2017. 

SOUZA, J. C.. Logística para reciclagem e logística reversa: principais similaridades e 

principais diferenças. XV Congreso Panamericano de Ingenieria de Tránsito y Tranporte, 

Cartagena das Indias. Actas del XV Congreso Panamericano de Ingenieria de Tránsito y 

Transporte, 2008. 



 
 
 
 
 
 

ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento    380 

 

REAPROVEITAMENTO DE CORPOS DE PROVA NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

 

Kátia Maria de Souza(1) 

Engenheira Civil, Especialista em Docência do Ensino Superior, Técnica em Saneamento pelo 

Instituto Federal de Goiás (IFG), Professora Universitária da Assobes (IUESO). 

Alexsandro da Silveira 

Graduando em Engenharia Civil pela IUESO. 

Geovana de Moura Costa 

Graduanda em Engenharia Civil pela IUESO. 

Alessandra Crispim Canedo 

Mestranda em Tecnologia de Processos sustentáveis pelo IFG. 

Andreia Cristina Fonseca Alves 

Engenheira Ambiental e Sanitarista pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Mestranda em 

Engenharia Ambiental e Sanitária (PPGEAS) pela UFG. 

Paulo Sérgio Scalize 

Engenheiro Civil, e Biomédico, Doutor em Hidráulica e Saneamento, Professor Associado na 

Escola de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Goiás.  

 

Endereço(1): Rua Carlos Gomes Qd. 20 LT. 20 - Parque Anhanguera - Goiânia - Goiás - CEP: 

74340050 - Brasil - Tel: +55 (62) 9-8258-8484 - e-mail: engkatia@gmail.com 

 

RESUMO 

Reconhecendo a necessidade de reduzir a exploração dos agregados usuais, areia e brita e a 

geração de resíduos sólidos em construções civis, o objetivo desse estudo é avaliar o 

comportamento de concretos produzidos a partir da fragmentação de corpos de prova, o que 

resulta em agregados miúdos e graúdos. Assim, os resíduos provenientes dos corpos de prova 

foram coletados, separados e triturados. O traço foi definido com ensaios de massa específica, 

absorção de água e teor de sólidos voláteis. A análise dos resultados apontou que é viável a 

utilização dos corpos de prova, desde que se aproxime a granulometria do agregado artificial com 

a do usual. O concreto produzido mostrou desempenho satisfatório, podendo ser viável na 

fabricação de artefatos de concreto sem fins estruturais. A utilização deste material implicará em 

economia, preservação de recursos naturais e promoverá o desenvolvimento sustentável. 

Palavras-chave: Agregado graúdo, agregado miúdo, impacto ambiental, corpo de prova. 
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INTRODUÇÃO 

Os resíduos sólidos gerados pela construção civil podem ser detritos, provenientes de reformas, 

de construções ou de demolições, e entre eles está o concreto. O Concreto de Cimento Portland, 

conforme NBR 12.655 (ABNT, 2015) é um material formado pela mistura homogênea de cimento, 

agregado miúdo, graúdo e água, com ou sem a incorporação de componentes minoritários 

(aditivos químicos, pigmentos, metacaulim, sílica ativa e outros materiais pozolânicos), que 

desenvolvem suas propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento (cimento e água), na 

qual sozinho resiste bem à compressão. Porém, mostra-se pouco resistente à tração.  

Para atender a todas as exigências previstas em normas, o concreto passa por rigorosas análises 

realizadas em laboratórios de ensaio que avaliam a qualidade dos materiais, e produtos utilizados 

na construção civil, com a finalidade de dar segurança ao processo construtivo. Em geral, são 

moldados quatro corpos de prova por carga de concreto para os ensaios que serão realizados 

após 7, 14, 21 e 28 dias, períodos correspondentes às diversas etapas da cura.  

De acordo com a Resolução CONAMA nº 307 (Brasil, 2012), o sistema de gerenciamento de 

resíduos visa a não geração dos mesmos; no entanto, quando isso não é previsto o gerador deve 

reduzir, reutilizar, reciclar e, quando necessário, encontrar uma destinação final adequada ao 

resíduo por ele produzido. O descarte dos resíduos da construção é de responsabilidade do 

gerador, o que representa aproximadamente 50% da massa sólida de material urbano 

(KARPINSK, 2009). Além disso, a má gestão pode gerar impactos negativos em questões sociais, 

econômicas e ambientais, o que poderá resultar no assoreamento de rios, na interrupção de vias 

e até mesmo na proliferação de doenças. Esses impactos são gerados pela quantidade 

expressiva e, assim, haverá a necessidade de soluções rápidas e eficazes, caso contrário poderá 

prejudicar a qualidade de vida da população. Partindo desse ponto, faz-se necessário buscar 

soluções para a destinação dos corpos de prova, podendo este ser reutilizado como agregados 

após trituração e adequação de granulometria, possibilitando que estes sejam novamente 

utilizados como matéria prima para um novo concreto.   

Em Goiânia, algumas empresas do ramo da construção civil descartam aproximadamente 1000 

corpos de provas ao dia. Portanto, o reaproveitamento desse material reduzirá seu lançamento no 

aterro sanitário local. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho consistiu em proceder estudos 

acerca da reutilização dos corpos de prova, após trituração, como agregado na produção de 

novas matérias da construção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Durante o processo de concretagem de uma obra na cidade de Goiânia, foram coletadas 15 

amostras de corpos de prova já rompidos, aleatoriamente, cujos materiais foram separados e 

triturados, sendo submetidos a ensaio de granulometria, conforme a NBR 7217 (ABNT, 1987).  
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Posteriormente, foram realizados ensaios para determinação da massa específica aparente do 

agregado miúdo, por meio do frasco de Chapman, conforme NBR 9776 (ABNT, 1987), a massa 

específica do agregado graúdo, de acordo com a NBR NM 52 (ABNT, 2002), a massa unitária, 

definido pela NBR 7251 (ABNT, 1982) e a umidade conforme a NBR 16097 (ABNT,2012).  

Foram preparados dez corpos de prova, cilíndricos, utilizando diferentes traços variando a 

quantidade de agregado miúdo, graúdo e do cimento. Os traços foram uma comparação dos 

resultados obtidos com a substituição do material reciclado, a partir dos corpos de prova 

triturados, e o material usual (referência), portanto foi escolhido o traço médio 

Os corpos de prova foram submetidos a ensaios de compressão, em intervalos de tempo 

conforme recomenda a NBR 5739 (ABNT, 2007), sendo: 1, 3, 7, 14, 21 e 28 dias, não sendo 

necessário chegar até os 56 dias. Nesse sentido, realizou-se a devida checagem por intermédio 

do método slump test, que tem a finalidade de determinar a consistência do concreto. 

 Apos os ensaios os resíduos foram encaminhados para a empresa Gestão Sustentável de 

Resíduos (RNV Resíduos), localizada na cidade de Aparecida de Goiânia, para que os mesmos 

obtivessem uma destinação correta, haja vista que a empresa é licenciada para receber, tratar e 

reciclar resíduos da construção civil, bem como os advindos da demolição.  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Os ensaios de granulometria dos agregados foram realizados no laboratório de uma empresa 

local e os resultados obtidos foram comparados entre agregado artificial (usual) e os agregados 

artificiais (propostos). Utilizou-se como agregado usual a areia artificial Intercement e o agregado 

proposto é areia artificial produzida com a reciclagem dos corpos de prova. Na Tabela 1 são 

demonstrados os valores retidos nas peneiras durante o ensaio de granulometria tanto do 

agregado usual quanto do agregado proposto. Após analisar a granulometria das areias, verificou-

se que os valores retidos do agregado proposto apresentaram-se bem próximos ao usual, 

conforme pode ser observado na Tabela 1. Tanto nos ensaios com areia usual quanto com areia 

proposta alguns pontos da curva granulométrica ficaram fora da zona ótima utilização (Figuras 1 e 

2). Com a areia proposta houve uma saída da zona de aceitação da NBR 7217 (ABNT, 1987), 

porém esta parcela, não afeta o desempenho do agregado na mistura do concreto. 
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Tabela 1 - Análise Granulométrica dos agregados usual e proposto. 

PENEIRA Granulométrica do agregado usual Granulométrica do agregado proposto 

No 

(ASTM) 
(mm) 

(ABNT) 
% média retida 

simples 
% média retida 

acumulada 
% média retida 

simples 
% média retida 

acumulada 
6" 152 0,00 0 0,00 0 

3" 76 0,00 0 0,00 0 

2 1/2" 64 0,00 0 0,00 0 

2" 50 0,00 0 0,00 0 

1 1/2" 38 0,00 0 0,00 0 

1 1/4" 32 0,00 0 0,00 0 

1" 25 0,00 0 0,00 0 

3/4" 19 0,00 0 0,00 0 

1/2" 12,5 0,00 0 0,00 0 

3/8" 9,5 0,00 0 0,00 0 

1/4" 6,3 0,08 0 0,00 0 

4 4,8 0,18 0 1,74 2 

8 2,4 20,79 21 26,70 28 

16 1,2 16,09 37 19,91 48 

30 0,6 18,21 55 16,56 65 

50 0,3 20,57 76 13,26 78 

100 0,15 15,83 92 10,40 89 

Fundo 0,1 8,21 100 11,19 100 
 

 

Figura 1: Curva Granulométrica do agregado miúdo usual. 
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Figura 2: Curva Granulométrica do agregado miúdo proposto.  

 

 

Para os ensaios de granulometria, foram obtidos valores iguais para a dimensão máxima 

característica do agregado miúdo nos dois tipos de materiais (Tabela 2). Com relação à massa 

específica, a areia usual apresentou um valor de 0,29 g/cm³ a mais do que a areia artificial 

proposta. Nos cálculos de massa unitária, obteve-se para o agregado usual 1,70 g/cm³ e, para o 

agregado reciclado, 1,36 g/cm³. 

Nas amostras para a determinação da quantidade de material pulverulento verificou-se que há 

uma pequena diferença de 0,6% a mais no agregado proposto (Tabela 2). Logo, seria possível a 

substituição deste material usual no traço pelo material proposto, sem que houvesse grandes 

alterações nas propriedades do agregado miúdo. 

Dando prosseguimento, nos ensaios com os agregados graúdos (brita 1) foi utilizado como 

agregado graúdo usual a brita 1 proveniente da Pedreira Ciplan e como agregado graúdo 

proposto a brita 1 reciclada, obtida à partir da britagem de corpos de prova. Observou-se que 

foram grandes as diferenças de quantidades de materiais retidos em diversas peneiras, sendo a 

principal peneira a de malha 12,5 mm, que na amostra de 1500 g no ensaio com o agregado usual 

foi retido apenas 362,1 g, no entanto no ensaio com o agregado reciclado ficou retido 1033,8 g. 

Na peneira 4,8 mm do agregado usual passou 0,44 g e no agregado reciclado conservou-se 103,8 

g, o que pode ser observado nas Figuras 3 e 4. Diferenças que posteriormente poderiam acarretar 

mudanças nas características físicas do concreto. 
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Tabela 2 - Características dos agregados miúdos estudados. 

Características Agregado usual Agregado proposto 

Módulo de Finura 2,81 3,10 

Dimensão Máxima Característica (mm) 4,8 4,8 

Massa Específica (g/cm3) 2,73 2,44 

Massa Unitária (g/cm3) 1,70 1,36 

Material Pulverulento (%) 16,6 16,0 
 

Figura 3: Curva Granulométrica do agregado graúdo usual. 

 

 

Figura 4: Curva Granulométrica do agregado graúdo proposto. 
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No módulo de finura a divergência foi de 0,42 a mais no agregado usual (Tabela 3). Ao se tratar 

das características de dimensões máximas entre os agregados graúdos, ambas as partículas 

possuem 19 mm. No ensaio realizado de massa específica, atingiu 0,3 g/cm³ de brita 1 usual a 

mais que na brita 1 reciclada. Esta é uma característica a ser observada na determinação do 

consumo de cimento. No ensaio de massa unitária a diferença foi 0,19 g/cm³ a mais para o 

agregado usual em relação ao agregado reciclado (Tabela 3). 

Após a determinação do teor de material pulverulento, faz-se necessária uma maior atenção, 

sobretudo pelo fato de o agregado usual apresentar como resultado um índice de 0,49%, ao 

passo que o agregado proposto repercutiu em 2,15% (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Características dos agregados graúdos utilizados. 

Características Norma 
Brita 1 usual 

(Pedreira Ciplan) 
Brita 1 proposta  

(Corpos de prova britados) 

Módulo de Finura  NBR 7211 6,98 6,56 

Dimensão Máxima Característica (mm)  NBR 7211 19 19 

Massa Específica (g/cm3)  NBR NM 53 2,7 2,4 

Massa Unitária (g/cm3)  NBR NM 45 1,42 1,23 

Material Pulverulento (%)  NBR NM 46 0,49 2,15 

 

O traço médio escolhido como referência foi baseabo no método de ABRAMS, fator água e 

cimento, e o quantitativo do material utilizado tanto no traço referência como no traço proposto são 

apresentados na Tabela 4. Posteriormente os traços foram submetidos a ensaios de resistência à 

compressão, figura 6. 

 

Tabela 4 – Traço médio – quantidade de materiais utilizados em cada traço analisado. 

Traço Referencia 

(sem o material proposto) 

Traço Proposto (materiais produzidos de resíduos de 

corpos de provas) 

7 Kg de cimento CP II F-32 7 Kg de cimento CP II F-32 

10,75 Kg de areia natural Tijolão; 10,75 Kg de areia natural Tijolão; 

10,75 Kg de areia artificial usual Intercement; 10,75 Kg de areia artificial proposta; 

7,45 Kg de brita 0 Ciplan; 
24,85 Kg de brita 1 proposta; 

17,40 Kg de brita 1 usual Ciplan; 

5 Kg de água; 5 Kg de água; 

52,50 ml de aditivo polifuncional Mira set 33 52,50 Ml de aditivo polifuncional Mira set 33. 

 

 

Após estudos e análises, foi obtido um concreto de boa aparência, suficientemente argamassado, 

com boa plasticidade e bem trabalhável dentro das exigências do traço em questão. O “slump” 
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demonstrou resultados satisfatórios ao ser realizado com a mesma quantidade de água, ou seja, 8 

cm. Dessa forma, notou-se que o resultado do concreto permaneceu dentro do “slump” de projeto 

10 ±2 cm, já que satisfez às características necessárias. 

Nas Figuras 5a e 5b podem ser observados, respectivamente, o material graúdo e o agregado 

miúdo segregados em diferentes granulometrias.  

 

Figura 5 – Agregados graúdos (a) e miúdos (b) em diferentes granulometrias. 

 

 

Os resultados dos ensaios de resistência à compressão estão apresentados na Figura 6, na qual 

observa-se uma menor resistência do corpo de prova produzido com material reciclado quando 

comparado ao corpo de prova referência. A redução da resistência variou de 20% a 34,5%, sendo 

de 23,3% aos 28 dias. 

Verificou-se que os resultados dos ensaios de resistência à compressão no traço referência foram 

maiores do que no estudado. Observou-se, também, que o traço de estudo não atingiu a 

resistência característica esperada no projeto. 

 

Figura 6 – Resultado do ensaio de resistência à compressão ao longo dos dias para os 

corpos de prova referência e de estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante os resultados, constatou-se, quanto à granulometria, que é necessário aproximar os 

agregados graúdos reciclados à granulometria dos agregados graúdos usuais, passando-os pela 

série de peneiras e valendo-se do traço apenas o que passou pela peneira de 12,5 mm, assim 

como o que ficou retido na peneira de 6,3 mm. Após os ensaios de granulometria, notou-se a 

necessidade da inserção de agregados miúdos naturais para tornar o traço mais argamassado, ou 

seja, para se chegar a esse resultado buscou-se envolver uniformemente o agregado graúdo, de 

maneira a regularizar e proporcionar qualidade quanto à permeabilidade, à proteção, à 

trabalhabilidade e também à plasticidade do material.  

Na mesma proporção, constatou-se que o concreto produzido com agregados oriundos do 

reaproveitamento de corpos de prova apresentou menor resistência em relação ao concreto 

referência. A resistência à compressão do concreto produzido, a partir de agregados reciclados, 

pode variar, levando-se em consideração que os corpos de prova triturados são aleatórios. No 

entanto, podem ser utilizados em pequenas obras com finalidades não estruturais como, por 

exemplo, em calçadas, muros, fins estéticos, conforme as necessidades do calculista e projetista. 

Desta forma, ao analisar todos os ensaios realizados conclui-se que os resultados obtidos trazem 

a viabilidade de substituição parcial dos agregados usuais pelos agregados propostos. 
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RESUMO  

O presente trabalho demonstra como o município de Penápolis se utiliza de um conceito da 

Politica Nacional de Residuos Solidos (instituída pela Lei 12.305/2010) para conseguiu articular 

com a população uma sistematica de troca voluntaria. Os ecopontos instalados em pontos 

estratégicos da cidade recebem entre outros materiais resíduos volumosos que são sofás, fogão, 

estantes, entre outros. Os resíduos separados ficam em locais específicos no ecoponto 

aguardando o interesse de outro munícipe em retira-los para reforma e reutilização. O intuito do 

trabalho realizado com os munícipes utilizando-se do ecoponto é insentivar a reutilização dos 

materiais, demonstrando de uma forma simples que o reaproveitamento destes materiais vale a 

pena. Os resultados apresentados neste trabalho tenta inibir o ímpeto de desprezo aos materiais 

já que visualmente após uma reforma ou trabalho artístico os itens passam a ter valor não apenas 

ambientalmente correto, mas agrega outros como artístico e econômico. 

Palavras-chave: Lei 12.305/2010, Resíduos Sólidos, Ecoponto, reutilização de materiais. 

 

INTRODUÇÃO 

Penápolis é um município brasileiro do estado de São Paulo pertencente à mesorregião de 

Araçatuba e microrregião de Birigui, e a sua população estimada em 2016 é de 62.409 habitantes. 

O órgão municipal responsável pelo saneamento básico do município é uma autarquia 
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denominada Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Penápolis - DAEP, sendo este 

departamento o responsável pela prestação do serviço de água, esgoto e resíduos sólidos. 

Penápolis conta com um histórico de participação popular e preocupação com as questões 

ambientais, e com estas prerrogativas o município formulou o seu Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS. O município de Penápolis contratou uma consultoria 

para formular o seu PMGIRS e no diagnostico realizado pela mesma foi detectado uma 

oportunidade de trabalhar com a questão dos resíduos volumosos (Item 8.1.3 do PMGIRS de 

Penápolis). Segundo o MMA (2012) os inventários de alguns municípios revelam uma taxa de 

geração deste resíduo na ordem de 30 kg/hab/ano e se considerar este parâmetro, pode-se 

concluir que no município de Penápolis são geradas aproximadamente 1.750 toneladas anuais ou 

28 kg/hab/ano desta classe de resíduos. O ponto positivo é que no descarte destes resíduos 

volumosos a população penapolense em sua maioria encaminha ou paga um carroceiro para levar 

o resíduo em um dos ecopontos da cidade (Penápolis conta com seis ecopontos distribuídos 

estrategicamente em seu território).  

A Lei 12.305/2010 que instituiu a política nacional de resíduos sólidos em seu Artigo 7º cita entre 

outros objetivos a não geração e a reutilização (item II do Art7º da Lei 12.305/2010), sendo que 

em seu Artigo 9º cita que “Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a 

seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” e no Artigo 19º que fala 

sobre o conteúdo mínimo do plano cita no item X “Programas e ações de educação ambiental que 

promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;”. 

O municipio utilizando o conceito da legislação que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, e mais especificamente no que se refere o item reutilização fez uma correlação com o 

que foi apontado no diagnostico do PMGIRS e mais especificamente com relação aos resíduos 

volumosos. Desta interpretação surgiu uma ação de reaproveitamento de parte destes resíduos 

volumosos utilizando-se como base os ecopontos que acomodam os objetos que são descartados 

até o momento em que outras pessoas se interessem em reutiliza-los. Esta pratica tem como 

objetivo não apenas cumprir a legislação, mas reeducar a população neste conceito e habito da 

reutilização e também consequentemente diminuir o volume de resíduos que são descartados na 

área de inerte aumentando a vida útil da área.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No município de Penápolis os ecopontos funcionam todos os dias das 07:00 as 19:00 e conta com 

uma infraestrutura de: Cerca e portão, Guarita, Placas de identificação, Rampa para descarga e 

Caçambas Estacionárias. Estes ecopontos são locais que auxiliam na destinação final adequada 

dos resíduos sólidos (da construção civil, volumosos e verdes) além de contribuir com a coleta de 
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recicláveis. Estes locais tem um papel fundamental, pois se apresentam como uma ferramenta de 

acondicionamento de resíduos que hoje representam grandes problemas para a limpeza pública. 

Cada ecoponto conta com um vigia de uma empresa contratada e que tem a função de fiscalizar e 

orientar o correto acondicionamento dos resíduos.  

Baseando-se no diagnostico do PMGIRS e na infraestrutura já existente dos ecopontos a 

autarquia criou um mecanismo simples de reaproveitamento de parte dos resíduos volumosos. 

Ao descartar os resíduos volumosos o munícipe é orientado a coloca-lo em local especifico dentro 

do ecoponto.  

Quando um munícipe entra em algum ecoponto e se interessa por algum resíduo volumoso (sofá, 

estante, fogão, bicicleta, entre outros) ele pode solicitar a retirada do item diretamente ao vigia do 

local. Antes de levar o resíduo volumoso o munícipe assina um  “Termo de Responsabilidade para 

Retirada de Resíduo do Ecoponto para uso Pessoal” na qual ele fica ciente de que se não 

conseguir reaproveitar ou restaurar o resíduo o mesmo é responsável em dar a destinação correta 

do item retirado. O vigia do local tem a responsabilidade de orientar o munícipe e tambem de 

entregar os termos de responsabilidade posteriormente ao Chefe de Residuos Solidos do DAEP 

que exerce a função de controle da atividade. 

Para auxiliar na divulgação deste projeto junto a população penapolense, alguns objetos 

provenientes dos ecopontos como cadeiras e brinquedos foram expostos em 2016 na feira de 

troca promovida pelo Centro de Educação Ambiental, esta atividade ocorreu na semana em 

comemoração ao Dia do Meio Ambiente no mês de junho e tambem no Dia de Controle da 

Poluição (Figura 01 – Feira de Troca) realizado em agosto deste mesmo ano (datas 

comemorativas estabelecidas por legislação municipal). O objetivo desta sensibilização foi de 

divulgar o projeto e tambem mostrar aos munícipes que os itens disponíveis podem ser 

reaproveitados desde que restaurados ou reutilizados de forma criativa, conforme demonstrado 

nas imagens ilustrativas expostas nos resultados deste artigo.  

 

Figura 01 – Feira de Troca realizada no Dia de Controle da Poluição 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Ao longo de dois anos de projeto observou-se que os munícipes estão se engajando aos poucos 

ao projeto, sendo o quantitativo apurado até o momento demonstrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 – Quantidade de materiais reutilizados 

Quantidade Descrição do Material 

08 Motocicleta de brinquedo  

11 Quadros de parede  

12 Latas contendo tintas 

12 Carrinho de bebe  

13 Freezer 

17 Rádios  

18 Maquina de lavar 

19 Tubos de ferro 

21 Churrasqueiras (diversos modelos) 

23 Fruteiras 

25 Tabuas de passar roupa  

27 Guarda roupa de madeira 

28 Mesas 

29 Estofados  

31 Armários  

33 Computadores (peças diversas e impressoras) 

34 Sanitários  

34 Geladeiras  

35 Lavatório de banheiro 

39 Eletrodomésticos (ventilador, liquidificador, ferro de passar, forno de micro-

ondas, entre outros) 

42 Garrafas de vidro 

44 Portas 

46 Pias de cozinha 

47 Bicicletas (quadro e peças diversas) 

59 Pneus 

69 Cadeiras 

258 Madeiras diversas 
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A adesão dos munícipes vem aumentando ao longo destes dois anos, mas ainda percebe-se um 

certo preconceito com relação ao tema reutilização, mas mesmo assim tem munícipes criativos 

que conseguem servir de inspiração como o que reforou um sofá e fez uma mesa de centro com 

um carretel de madeira conforme ilustrado na Figura 02. 

 

 

Figura 02 – Mesa de centro e sofá provenientes da reutilização 

 

 

Alem da ação de reutilização dos resíduos mencionada neste artigo o ideal seria uma atividade 

complemetar como a triagem dos resíduos volumosos que dificilmente seriam reaproveitados 

devido o estado de conservação dos mesmos, gerando assim madeira, espuma, tecidos, vidros, 

plásticos e metais. Em Penápolis esta triagem não acontece, mas já estudamos conforme 

fluxograma demonstrado na figura 3 a seguinte destinação preliminar:

Madeira – encaminhado para uso como combustível em olarias e outros.  

Espuma (poliuretano) – ser estocado no espaço para posterior reutilização ou quando não 

possível, encaminhado ao aterro sanitário.  

Tecidos – quando em boas condições, deverá ser encaminhado para cooperativa/associações de 

artesãos e quando não possível, encaminhado ao aterro sanitário. 



Vidro, Plásticos e Metais – ser encaminhados a Cooperativa de Trabalho do Recicladores de 

Penápolis - CORPE  
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Figura 3 – Fluxograma da gestão ideal dos resíduos volumosos 

 

 

CONCLUSÃO 

Diante dos resultados quantitativos percebe-se que a população reaproveita diversos tipos de 

resíduos volumosos, mesmo que ainda não seja um engajamento considerável da população. 

Contudo o projeto demonstra possibilidades de crescimento, e para isso há a necessidade de 

ampliação da divulgação através do Centro de Educação Ambiental deste conceito de reutilização 

objetivando uma mudança de habito junto aos municipes.  

Outra conclusão a que se chega é que o PMGIRS levantou varias oportunidades de melhoria para 

o município, e o projeto aqui exposto é um derivado de uma das proposições citadas no plano de 

Penápolis. Isso demonstra portanto a importância de um bom diagnostico e um planejamento 

estratégico das atividades, sendo que as ações não são rígidas podendo se adequar a realidade 

do momento. Com tudo o objetivo deste artigo é demonstrar como o município de Penápolis 

articulou uma ação simples de reutilização de materiais e através desta esperiencia estimular a 

discussão ou mesmo o surgimento de projetos similares e com isso ampliar a perspectiva da 

abordagem deste assunto.   
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RESUMO  

Com a urbanização ocorrida na cidade de Araraquara, a impermeabilização do solo aumentou, 

alterando o escoamento superficial. Em virtude disto, houve aumento nos picos de vazão e 

surgiram problemas relacionados à drenagem de águas superficiais. A área em estudo da 

pesquisa foi a Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira (na região central da cidade de 

Araraquara-SP), situada sobre o canal do Córrego da Servidão, localizado na Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão do Ouro. O objetivo do trabalho foi realizar avaliação da capacidade hidráulica da 

canalização para identificar possível causa dos problemas relacionados às enchentes no local. 

Foram realizados trabalhos de campo e obtidas informações sobre a canalização. Determinaram-

se vazões de projeto, por meio do Método de I-Pai-Wu para diversos períodos de retorno e 

calculou-se a capacidade do canal. Os resultados indicaram o sub-dimensionamento do canal. 

Palavras-chave: recurso hídrico, urbanização, sistemas de drenagem, enchentes, canalização.  
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INTRODUÇÃO 

Nas cidades, o conceito de espaço público pode ser definido como o local onde é implantada a  

maioria dos serviços públicos e estão instalados os sistemas de infra-estrutura, essenciais para 

garantir qualidade de vida aos cidadãos.  

VAZ FILHO (2000) comenta que a qualidade de vida almejada pelos cidadãos está centrada 

basicamente nas condições de habitação e na eficácia dos sistemas de infraestrutura e serviços 

públicos, dos quais a coleta de resíduos sólidos, as redes de água e esgoto e o sistema de 

drenagem são essenciais.  

Neste contexto, o sistema de drenagem é fundamental na defesa da saúde da população, pois tal 

como todos os componentes do saneamento, de sua eficiência depende a prevenção de doenças 

ocasionadas pelo contato humano com água contaminada e aquelas transmitidas por vetores. 

 

Figura 1 – Fluxograma dos efeitos da urbanização nos processo hidrológicos 

 

                Fonte: HALL (1986) modificado por VAZ FILHO (2000) 
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TUCCI et. al. (1995) afirma que no Brasil, depois da década de 60, houve crescimento significativo 

da população urbana e, na década de 80, redução dos investimentos. Tal fato provocou 

interferência direta no processo de urbanização, o que ocasionou alteração da cobertura do solo 

nas bacias hidrográficas, tornando muitas delas densamente urbanizadas, conseqüentemente 

com elevado grau de impermeabilização causado pelas edificações, vias pavimentadas etc. Nelas, 

o escoamento superficial passou a ocorrer em superfícies impermeáveis, condutos e canais, 

reduzindo a infiltração e aumentando o volume que escoa pela superfície (Figura 1). 

No Brasil, dentre todos os sistemas de infraestrutura urbana, historicamente, o funcionamento do 

sistema de drenagem tem afetado parte considerável dos municípios localizados nas regiões sul e 

sudeste, principalmente os que tiveram aumento considerável em sua área urbana, fruto da 

inversão que houve no quadro populacional brasileiro, com elevado incremento da população 

nessa área (Figura 2). 

 

Figura 2 – Distribuição percentual das populações urbana e rural no Brasil entre 1940 e 

2000 

 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 1940 a 2010 
 

 

Tal fato, aliado a ausência de planejamento de grande parte das cidades brasileiras, ao aumento 

desordenado de impermeabilização dos solos, além do processo deletério de ocupação indevida 

das áreas de várzea (Figura 3) e canalização de córregos e rios urbanos, em conjunto com a falta 

de sistemas eficientes de drenagem de águas pluviais, constituem numa sequência de eventos 

que culminam em enchentes e seus efeitos indesejáveis (POLETO, 2014).  
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Figura 3 – Ocupação de área de várzea 

 

Fonte: TUCCI (2001) 

 

No município de Araraquara/S.P em função do processo de urbanização ocorrido, a quantidade de 

área permeável foi consideravelmente reduzida e, consequentemente, a vazão escoada durante 

precipitações aumentou substancialmente. 

Um dos pontos mais afetados pelas enchentes é a avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira 

(Figura 4), situada no fundo de vale do Córrego da Servidão, que se encontra canalizado sob 

importante via pública da área urbana.  

 

Figura 4 – Enchente na Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira  

 
                 Fonte: DEMARZO (2014). 

 

A Figura 5 ilustra evento ocorrido durante intensa precipitação. A Figura 6 demonstra os danos 

causados pelo escoamento pluvial descontrolado na pavimentação da avenida. 
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Figura 5 - Vista da Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira após fortes chuvas  

 

 Fonte: FORTUNATO, (2016)) 

 

Figura 6 – Pavimento destruído na Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira  

 

Fonte: MARTINS e SANTOS, (2014) 

 

 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar a capacidade hidráulica da canalização do 

Córrego da Servidão, a fim de identificar possível causa dos problemas e de subsidiar estudos 

futuros. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho iniciou-se com levantamento de dados sobre a canalização junto à Prefeitura do 

município de Araraquara. A partir da planta da área urbana com curvas de níveis, foi realizada a 

delimitação e a determinação da área da bacia hidrográfica contribuinte nas seções de controle.  

Após isto, foi realizado estudo hidrológico no sentido de se determinar as vazões de projeto em 

várias seções ao longo do canal do Córrego da Servidão.  

As declividades longitudinais do curso d’água que serviram de base aos cálculos foram as médias. 

Para sua determinação, considerou-se o que é dado pela linha de declividade equivalente 

constante do álveo.   

Todas as seções foram calculadas considerando as cotas topográficas, a distância longitudinal 

entre cotas, a declividade entre cotas e o comprimento do talvegue no trecho.  

Após isto, realizou-se estudo hidrológico a fim de se determinar o método de cálculo a ser 

empregado na geração das vazões de projeto. Tal como recomendado pelo DAEE (1994), para 

bacias de drenagem com área entre 2 e 200 km² de área, foi utilizado o Método I-Pai-Wu, 

conforme Equação 1. 

9,0278,0 AicKQ             (1) 

sendo:  

Q = vazão de pico, em m3/s;  

K = coeficiente de distribuição espacial da precipitação;  

c	= coeficiente de escoamento superficial;  

i	 	é a intensidade de precipitação (mm/h)  

A = Área da bacia (km2). 

 

Após definido o método para o cálculo das vazões, foram realizados estudos para identificar a 

equação de chuva a ser utilizada. A mais apropriada foi a da Estação do Chibarro C5-017R 

(MARTINEZ JR & GOI MAGNI, 1999) para um tempo de precipitação no intervalo entre 10 e 105 

min., conforme apresentado na equação (2). 

,
32,4618
15 ,

2,1429
15 , ∙ 0,4772 0,9010 ∙

1
					 2  

 

onde:  

T 	período de retorno em anos  

t = tempo de concentração 

 

Para a determinação dos tempos de concentração ao longo do canal do Córrego da Servidão, 

utilizou-se a formulação recomendada pelo DAEE (1994), que é dada pela Equação 3: 
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385,02

57 









S

L
tc (3) 

onde: 

tc = tempo de concentração, em minutos; 

L = é o comprimento do talvegue do rio em Km; 

S = declividade equivalente, em m/km. 

 

No que diz respeito ao Período de Retorno, o DAEE (1.994) recomenda que a geração da vazão 

para estudo de canais urbanos seja realizada considerando evento hidrológico com Período de 

Retorno igual a 100 anos. Neste trabalho, adotou-se a referida recomendação, bem como foram 

geradas vazões para precipitações com tempos de recorrência de 5, 10, 25 e 50 anos.  

Após realizados os estudos hidrológicos foi realizada consulta junto a Secretaria de Obras da 

Prefeitura do Município de Araraquara, a fim de verificar se existiam plantas cadastrais sobre a 

canalização. Como as informações existentes constavam somente de anotações manuscritas em 

folhas de papel, antes de se prosseguir aos estudos as mesmas foram digitalizadas. 

Assim, foi determinada a capacidade hidráulica da canalização nos vários trechos em estudo. 

Para tal, utilizou-se a Equação de Chezzy, com coeficiente de Manning (PORTO, 2006), que é 

dada pela Equação (4).  

3
2

hm RA
I

Qn



             (4) 

onde:  

n = coeficiente de rugosidade das paredes do canal;  

Q = vazão escoada (m3/s);  

Am = Área molhada (m2);  

Rh = Raio hidráulico (m)  

I = Declividade do canal (m/m).  

 

Foram realizadas várias visitas em campo nos diversos trechos em estudos, onde se lançou mão 

de registros fotográficos para a caracterização da situação atual. Por fim, após os estudos 

desenvolvidos, foi elaborada planilha eletrônica com a finalidade de calcular a vazão de projeto e 

a capacidade hidráulica das seções em cada trecho da canalização, para permitir comparação 

entre elas. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Para a realização da análise, a canalização foi dividida em nove trechos, uma vez que ao longo da 

avenida ela apresenta seções geométricas de escoamento distintas, tal como apresentado na 

Figura 7, onde também constam a área da bacia contribuinte nas diversas seções, as 

características geométricas das mesmas e fotografias dos locais. 

A caracterização da geometria da canalização foi realizada de acordo com os dados fornecidos 

pela Prefeitura do Município de Araraquara. Nos cálculos da capacidade hidráulica foram 

admitidas as seguintes hipóteses: (i) todos os trechos do canal funcionando à seção plena; (ii) 

canalização de concreto envelhecido; (iii) declividade longitudinal constante e igual a 0,005 m/m 

em toda a extensão (informação fornecida pela prefeitura municipal).  

 

Figura 7  Características dos trechos da canalização analisados e visão esquemática da 

Bacia do Córrego da Servidão 

 

 

A Tabela 1 apresenta para cada trecho a vazão de projeto, a capacidade hidráulica da 

canalização, bem como comparação entre a vazão contribuinte e a suportada.  
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Tabela 1  Vazão de Projeto (TR=100 anos) e capacidade hidráulica dos trechos da 

canalização 

Trecho Vazão de Projeto (m3/s) Capacidade Hidráulica (m3/s) Vazão Transportada (%) 

01 – 02 23,07 0,00 0,0 

02 – 03 29,31 1,21 4,1 

03  04 35,71 7,02 19,7 

04 – 05 38,23 10,53 27,5 

05 – 06 41,09 29,18 71,0 

06 – 07 46,21 29,18 63,1 

07 – 08 49,97 29,18 58,4 

08 – 09 51,63 29,18 56,5 

09  10 55,66 50,20 90,2 

Notas:  

- no trecho 1-2 não há informações sobre a seção da canalização, portanto não é possível a determinação 

da capacidade hidráulica e da vazão transportada (em %); 

- os trechos 05-06, 06-07, 07-08, 08-09 possuem a mesma capacidade hidráulica uma vez que a seção da 

canalização neles é idêntica e que eles apresentam a mesma declividade longitudinal.  

 

 

A análise da Tabela 1 permitiu constatar o subdimensionamento do canal ao se comparar a vazão 

de projeto e a capacidade hidráulica nos diversos trechos. Percebeu-se a insuficiência do mesmo, 

pois, em trecho algum, comporta vazão de projeto obtida considerando ocorrência de precipitação 

de Período de Retorno de 100 anos (valor utilizado neste trabalho e recomendado para canais 

urbanos). 

Além de não apresentarem capacidade hidráulica para escoamento de vazões decorrentes de 

precipitações com Períodos de Retorno elevados, é possível dizer que alguns trechos não 

suportam sequer escoamentos originários de chuvas com tempos de recorrência bastante 

reduzidos, uma vez que apresentam capacidade de vazão extremamente reduzida. Exemplo disto 

são os trechos 2-3 e 3-4 e 4-5 que apresentam condições de escoar vazão da ordem de menos de 

10 m3/s.  

Considerando a situação descrita, optou-se por realizar avaliação da capacidade hidráulica da 

canalização considerando precipitações de Períodos de Retorno inferiores ao recomendado em 

estudos da natureza. 

A Tabela 2 apresenta comparativo da vazão de projeto (para Período de Retorno de 50 anos) e a 

vazão suportada pela canalização. 
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Tabela 2  Vazão de Projeto (TR=50 anos) e capacidade hidráulica dos trechos da 

canalização 

Trecho Vazão de Projeto (m3/s) Capacidade Hidráulica (m3/s) Vazão Transportada (%) 

01 - 02 21,17 0,00 0,0 

02 - 03 26,87 1,21 4,5  

03 - 04 32,68 7,02 21,5   

04 - 05 34,97 10,53 30,1 

05 - 06 37,58 29,18 77,6 

06 - 07 42,22 29,18 69,1 

07 - 08 44,72 29,18 65,3 

08 - 09 47,14 29,18 61,9 

09 - 10 50,75 50,20 98,9 

 

 

A Tabela 3 apresenta para cada trecho da canalização a vazão de projeto para Tempo de 

Recorrência igual a 25 anos, a capacidade hidráulica da canalização e a vazão percentual 

transportada. 

Nesta mesma linha de raciocínio, a Tabela 4 apresenta para cada trecho da canalização a vazão 

de projeto para Tempo de Recorrência igual a 10 anos, a capacidade hidráulica da canalização e 

a porcentagem de vazão transportada. 

 

Tabela 3  Vazão de Projeto (TR=25 anos) e capacidade hidráulica dos trechos da 

canalização 

Trecho Vazão de Projeto (m3/s) Capacidade Hidráulica (m3/s) Vazão Transportada (%) 

01 - 02 19,25 0,00 0,0 

02 - 03 24,41 1,21 5,0 

03 - 04 29,62 7,02 23,7 

04 - 05 31,69 10,53 33,2 

05 - 06 34,04 29,18 85,7 

06 - 07 38,21 29,18 76,4 

07 - 08 40,45 29,18 72,1 

08 - 09 42,62 29,18 68,5 

09 - 10 45,81 50,20 109,6 
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Tabela 4  Vazão de Projeto (TR=10 anos) e capacidade hidráulica dos trechos da 

canalização 

Trecho Vazão de Projeto (m3/s) Capacidade Hidráulica (m3/s) Vazão Transportada (%) 

01 - 02 16,66 0,00 0,0 

02 - 03 21,09 1,21 5,7 

03 - 04 25,50 7,02 27,5 

04 - 05 27,26 10,53 38,6 

05 - 06 29,26 29,18 99,7 

06 - 07 32,79 29,18 89,0 

07 - 08 34,69 29,18 84,1 

08 - 09 36,52 29,18 79,9 

09 - 10 39,15 50,20 128,2 

 

 

A Tabela 5 compara a vazão de projeto para Período de Retorno 5 anos, considerado muito 

reduzido para obras de macrodrenagem, com a vazão suportada pela canalização.  

 

Tabela 5  Vazão de Projeto (TR=5 anos) e capacidade hidráulica dos trechos da 

canalização. 

Trecho Vazão de Projeto (m3/s) Capacidade Hidráulica (m3/s) Vazão Transportada (%) 

01 - 02 14,61 0,00 0,0 

02 - 03 18,46 1,21 6,6 

03 - 04 22,24 7,02 31,6 

04 - 05 23,76 10,53 44,3 

05 - 06 25,48 29,18 114,5 

06 - 07 28,50 29,18 102,4 

07 - 08 30,13 29,18 96,8 

08 - 09 31,69 29,18 92,1 

09 - 10 33,87 50,20 148,2 

 

 

Analisando-se os valores apresentados na Tabela 5, é possível constatar que mesmo para valor 

baixo de Tempo de Recorrência, alguns trechos do canal não possuem capacidade hidráulica 

para o transporte das vazões.  

Para facilitar a análise da condição atual em que se encontra a canalização do Córrego da 

Servidão (sob a Av. Maria Antônia Camargo de Oliveira), elaborou-se a Tabela 6 que apresenta as 

vazões para Períodos de Retorno de 5, 10, 25, 50 e 100 anos 
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Tabela 6  Vazões de Projeto e capacidade hidráulica dos trechos da canalização. 

Trecho 

Vazão de Projeto (m3/s) Capacidade 

Hidráulica 

(m3/s) 
TR=5 anos TR=10anos TR=25 anos TR=50 anos TR=100 anos 

01 - 02 14,61 16,66 19,25 21,17 23,07 0,00 

02 - 03 18,46 21,09 24,41 26,87 29,31 1,21 

03 - 04 22,24 25,50 29,62 32,68 35,71 7,02 

04 - 05 23,76 27,26 31,69 34,97 38,23 10,53 

05 - 06 25,48 29,26 34,04 37,58 41,09 29,18 

06 - 07 28,50 32,79 38,21 42,22 46,21 29,18 

07 - 08 30,13 34,69 40,45 44,72 49,97 29,18 

08 - 09 31,69 36,52 42,62 47,14 51,63 29,18 

09 - 10 33,87 39,15 45,81 50,75 55,66 50,20 

 

Constata-se que apenas 3 trechos da canalização possuem capacidade hidráulica para 

transportar vazões resultantes de precipitações de Período de Retorno de 5 anos. Quando se 

avalia a capacidade do canal para suportar vazões obtidas à partir de chuvas de 10 e 25 anos de 

Período de Retorno, constata-se que somente 2 trechos apresentam condições hidráulicas 

(Tabela 6). 

Ao realizar análise de vazões decorrentes de precipitações de Períodos de Retorno de 50 e 100 

anos, constata-se que em trecho algum do canal é possível veicular tais vazões, o que mostra o 

seu sub-dimensionamento.  

 

CONCLUSÃO 

O trabalho realizado permitiu constatar que os problemas decorrentes de precipitações intensas 

na Avenida Maria Antonia de Camargo têm origem, inicialmente, na falta de capacidade hidráulica 

do canal do Córrego da Servidão. Para exemplificar, a análise dos resultados referentes à região 

mais crítica, ou seja, na qual ocorrem os maiores danos aos moradores e comerciantes (trechos 

5-6, 6-7 e 7-8) aponta que somente cerca de 60 a 70 % das vazões de projeto, para Perido de 

Retorno de 100 anos, conseguem ser transportadas. 

Uma vez que foi evidenciada a insuficiência hidráulica da canalização, há necessidade de estudos 

mais detalhados, a fim de que se estabeleça a proposição de conjunto de medidas para amenizar 

os problemas (que deve ser fundamentado na capacidade de condução de vazão do canal atual), 
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dentre as quais pode-se citar, as que detenham o escoamento superficial (prioritariamente) e/ou 

as que aumentem a capacidade hidráulica do canal. 

Associado aos problemas detectados, deve-ser realizar também diagnóstico do sistema de 

microdrenagem na bacia, pois o problema na avenida de fundo de vale pode ser agravado pela 

falta de rede de galerias, o que pode fazer com que o escoamento superficial não captado se 

concentre no talvegue. 

Outra sugestão para amenizar os problemas, é a implantação de técnicas e dispositivos capazes 

de reduzir o escoamento superficial, tais como: aumento da permeabilidade do solo, criação de 

bacias de detenção, obrigatoriedade de implantação de reservatórios para utilização e infiltração 

de água de chuva nos lotes.  
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RESUMO 

Atualmente a problemática relacionada à drenagem urbana pode ser observada analisando as 

situações que os córregos e rios passam por estarem à deriva, sem maiores manutenções e 

servindo como local para despejo de resíduos. O presente trabalho avaliou o comportamento 

hidráulico do Córrego Saracantan, na cidade de São Bernardo do Campo-SP, submetido à 

ferramenta computacional SWMM- Storm Water Management Model. Para isso selecionou-se dois 

dias de eventos de chuva para as simulações, que foram os dias 26 de janeiro de 2015 e 28 de 

fevereiro do mesmo ano, considerando a duração de chuva real, de duas horas e seis horas para 

ambos os dias. Após a aquisição dos dados, analisou-se o perfil longitudinal do rio relacionando o 

alagamento e sobrecarga nos objetos do sistema, além da contribuição nas sub-bacias a jusante. 
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Realizaram-se simulações do córrego com o reservatório TM-7 e observou-se que durante os 

eventos de duração de duas horas aconteceram inundações e maiores sobrecargas com relação 

ao evento de seis horas. Assim conclui-se que através da utilização do SWMM, se confirmou que 

as obras feitas no canal interferem sensivelmente no alagamento a jusante do mesmo.  

Palavras-chave: Drenagem urbana, hidráulica de canais, SWMM. 

 

INTRODUÇÃO 

Afirmou-se por COLLODEL (2009), que em razão ao desenfreado crescimento populacional nas 

áreas urbanas brasileiras, advieram grandes transformações no espaço natural, e 

consequentemente acarretando em acentuadas mudanças nos sistemas de drenagem urbana. As 

áreas onde anteriormente infiltravam água, atualmente tornaram-se impermeáveis devido ao uso 

intenso do solo, logo favorecendo o escoamento superficial e diminuindo o tempo de concentração 

da água de chuva. 

A cidade de São Bernardo do Campo - SP apresenta-se com recorrente problema de enchentes 

em épocas de chuvas intensas, causando danos materiais e perdas de vidas. A cidade possui 

planos de ação contra enchentes, como a desobstrução de galerias, e bocas de lobo, contudo 

foram insuficientes para superar o problema, já que os pontos de alagamentos se encontram 

espalhados pela cidade (KAYANO, 2011). Dentre os principais problemas para a frequência de 

alagamentos na região, são as estruturas mal projetadas, alterações no comportamento 

hidrológico da bacia e grande impermeabilização do solo, que em conjunto contribuem para o não 

funcionamento adequado das galerias de drenagem diante dos volumes de água gerados pelo 

escoamento (ODA et al., 2014). O mais significativo exemplo foi a existência da galeria no 

Ribeirão dos Meninos próxima ao Paço Municipal, que apresenta uma seção muito menor em 

relação ao trecho a montante (BARROS, 2014). 

Nesta análise, diante da problemática da drenagem urbana descrita acima, usou-se como estudo 

de avaliação a canalização do córrego Saracantan em São Bernardo do Campo, com o suporte do 

programa computacional SWMM – Storm Water Management Model Version 5. 

A identificação da problemática e assim a escolha da área de estudo deve-se ao fato da criação 

pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, do programa Drenar, que corresponde a um conjunto 

de obras de macro e microdrenagem para conter as inundações que ocorrem em geral no 

município (ODA et al., 2014). 

Dentre as principais obras do Programa Drenar, destacou-se a canalização do córrego 

Saracantan, que consiste em um canal aberto de concreto armado, com 1.500 metros de 

extensão, com início na Rua Princesa Maria Amália na Av. Pery Ronchetti, beneficiando mais de 

70 mil pessoas, recebendo contribuições dos bairros Nova Petrópolis e Baeta Neves (ODA et al., 
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2014). Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi estudar o comportamento hidráulico do 

Córrego Saracantan através da ferramenta computacional SWMM–Version 5 e assim demonstrar 

o uso para previsão de cheias em bacias urbanas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No presente estudo utilizou-se o modelo computacional SWMM – Version 5, pois o mesmo é uma 

ferramenta de domínio público e por ter bons manuais em português.  

Trata-se de um modelo dinâmico chuva-vazão que simula a quantidade e a qualidade do 

escoamento superficial, especialmente em áreas urbanas, pode ser para um único evento 

chuvoso ou uma simulação contínua em longo prazo (ROSSMAN, 2012). 

Além disso, o módulo de transporte hidráulico simula o percurso dessas águas através de um 

sistema de elementos físicos composto por tubulações, canais, dispositivos de armazenamento e 

tratamento, bombas e elemento de regulação. Dentre esses, os principais objetos usados para o 

modelamento foram as medida de chuva e as sub-bacias. 

Segundo Rossman 2012, a ferramenta computacional SWMM, baseia o estudo do escoamento 

nas equações de conservação de massa e da quantidade de movimento, para fluxo gradualmente 

variado não permanente deduzidas por Saint-Venant, conforme demonstradas abaixo.  

Equação da Continuidade com contribuição lateral é representada pela Equação 1:  

 

Em que:  

Am: área da seção molhada (m²); 

Q: Vazão (m³/s); 

l: distância no sentido longitudinal (m); 

t: tempo (s); 

Qlat: Vazão de contribuição lateral por unidade de largura (m³/sm). 

Em conformidade com SHINMA (2011), por meio da Equação 2, considerando as forças atuantes 

em um volume de controle, apresenta-se:  

 

Onde: 

g: Aceleração da gravidade (m/s²); 

S0: Declividade do canal (m/m); 

Sf: Declividade da linha de energia (m/m).  

(Equação 1) 

(Equação 2) 
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O estudo realizou-se na canalização do córrego Saracantan, afluente do Ribeirão dos Meninos. A 

bacia do Saracantan situa-se na região urbana do município de São Bernardo do Campo - SP e 

possui uma área total de 576 hectares. As características físicas da bacia foram determinadas a 

partir do arquivo digital da PMSBC - Planta do Município de São Bernardo do Campo (2010), 

contendo o cadastro da rede de drenagem da cidade e as bacias hidrográficas dos rios do 

município. Os dados foram tabulados e avaliados conforme Tabela 1.   

 

Tabela 1 – Características físicas da bacia hidrográfica do Córrego Saracantan 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 

 

Dados pluviométricos, estudo da série temporal e hietograma de Huff 

Para realizar o estudo foi concatenado os maiores índices pluviométricos retirados do cadastrados 

no banco de dados da PMSBC - Defesa Civil de São Bernardo do Campo (2016) e que coincidiam 

com as notícias de alagamento da região central da cidade, obtido através de consulta ao 

noticiário local, e assim foram selecionados os dias 28 de Fevereiro de 2015 e 26 de Janeiro de 

2015 para a simulação. Não foi feito o estudo através de chuvas históricas, pois os dados 

pluviométricos utilizados tem o objetivo de simular dados de chuvas reais.  

Analisaram-se chuvas com tempo de duração de duas horas e seis horas para ambos os dias 

Dessa forma, têm-se quatro cenários de análise. 

As estações pluviométricas foram selecionadas devido à proximidade das mesmas com relação à 

bacia hidrográfica analisada. Foram avaliados os dados dos pluviógrafos localizados nos bairros 

Vila São Pedro, Vila Esperança e Jardim Leblon, de São Bernardo do Campo.  

Após a verificação dos valores de chuva acumulados, utilizou-se o banco de dados pluviométricos 

do CEMADEM - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (2016), já que 

foi preciso que os registros das chuvas fossem discretizados em pequenos intervalos de tempo da 
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duração total. A Tabela 2 mostra os dados de chuva acumulada em milímetros nas datas 

selecionas.  

 

Tabela 2 – Dados Pluviométricos 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 

 

Abasteceram-se cada sub-bacia por dados do pluviômetro, o qual possui uma série temporal 

própria, assim o SWMM interpreta que o valor introduzido da chuva foi constante, ao longo do 

intervalo de tempo.  

O estudo da série temporal foi feito através dos hietogramas de Huff, dessa forma relacionou-se o 

tempo de duração, com a porcentagem do evento chuvoso e a quantidade pluviométrica gerada 

naquele intervalo, obtendo-se um valor mais próximo do ocorrido e uma variação mais realista do 

evento. Utilizou-se o quartil 1, pois as chuvas ocorreram com um tempo de duração até de seis 

horas. 

 

Estudo das Sub-Bacias, canalização e o reservatório de detenção TM-7 

A fim de melhorar o estudo do canal fez-se a divisão da bacia do Córrego Saracantan em sub-

bacias menores. A divisão das mesmas considerou as variações das curvas de nível e o mapa 

hipsométrico. Por meio disso, foram propostas treze sub-bacias, conforme Figura 1. 

Avaliaram-se as condições reais da área e foram levantadas as informações de declividade, área 

total, área permeável e impermeável, e os valores de (CN) do estudo da infiltração de água no 

solo, para cada sub-bacia de acordo com a ocupação e tipo de solo,  e A fim de estudar a 

declividade das sub-bacias adotou-se o método da declividade equivalente constante, conforme 

Figura 2.  
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Para a análise das áreas permeáveis foram utilizadas imagens do Google Earth e mensuradas as 

áreas verdes  ponderadas em áreas de parque, cemitérios, praças, descampados para que o valor 

de escoamento tenha uma precisão maior.  

De acordo com o IAC – Instituto de Agronômico de Campinas (2015) pode-se afirmar que o 

município de São Bernardo do Campo forma-se por solos argilosos. Assim, para a definição dos 

fatores do modelo de infiltração de SCS o solo foi classificado no grupo D, e o curve number (CN) 

de 85 para áreas menos densas, com predominância de casas térreas, e de 98 para áreas mais 

densas, caracterizadas por regiões com aglomerados de favelas.  

Essas informações foram pré-requisitos solicitados na análise no software SWMM, conforme 

Figura 3.  

Para realizar o estudo desse canal no SWMM, faz-se necessária a utilização de alguns objetos de 

sistema como nós de conexão, nó exutório, condutos e unidades de armazenamento (reservatório 

de detenção).  

 

Figura 1 - Localização dos pluviômetros na bacia 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 
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Figura 2 - Áreas permeáveis das sub-bacias 

  
Fonte: DOS AUTORES, 2016 

 

Simulou-se um canal todo retangular, com variações da largura de base, altura e coeficiente de 

Manning em alguns trechos. Do trecho C1 ao C3-T, o canal encontra-se em gabião, com 4,5 x 

2,35 metros do trecho C3-T até o nó C6 considerou-se a canalização existente em concreto de 

8,00 x 2,35 metros. Do trecho C22 até C26 considerou-se sessão com curso d’água com 

vegetações na margem e com sessão de 2,00 x 4,00 metros.  

Os coeficientes de Manning utilizados foram 0,028 nos trechos em gabião, 0,018 nos trechos em 

concreto e para o trecho sem canalização foi adotado 0,035 segundo Instrução DPO Nº 002 do 

Departamento de Águas e Energia - DAEE para cada tipo de material.  

Foi utilizado também na simulação o reservatório existente TM7 – Canarinho, o qual é 

administrado pelo DAEE, como parte dos dados do estudo. No software necessita de uma curva 

tabular do reservatório, feita através da relação entre a profundidade e a área superficial do 

mesmo. Para esse cálculo, desconsiderou-se o vertedor lateral e a elevatória onde estavam as 

bombas para recalque dessa água, uma vez que nesse estudo, o reservatório age como vasos 

comunicantes em que a lâmina de água no córrego e no reservatório foi praticamente a mesma 

quando há alagamento. 

Todos os dados acima foram inseridos no modelo para que a simulação fosse mais completa 

possível. A Figura 3 demonstra o mapa do modelo no SWMM.  
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Figura 3  - Mapa do modelo no SWMM 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 

 

Para obter os resultados concisos foi necessário configurar o período de tempo e todas as 

condicionantes gerais da simulação no SWMM. Para o presente estudo o modelo do processo 

físico foi considerado a chuva/vazão e propagação de fluxos, escolheram-se o modelo de 

infiltração curve number, solicitou-se para que o relatório de resultado mostrasse a síntese dos 

dados de entrada, e o regime de propagação de fluxo foi adotado a onda dinâmica, pois nessa 

opção considera-se a resolução completa das equações de Saint-Venant.  

Sabe-se que para a análise de onda dinâmica foram necessários intervalo de tempos menores, 

pois como se utilizam das equações de Saint-Venant, obtêm-se uma melhor caracterização e 

interpretação dos resultados. 

Além disso, buscou-se realizar uma visita técnica a fim de avaliar melhor o comportamento e o 

real estado do córrego e observou-se uma quantidade grande de assoreamento pela deposição 

de lixo, vegetação e falta de manutenção. Tal local encontra-se a montante do trecho canalizado e 

foi nítida a diferença de escoamento entre eles. A visita teve o objetivo de observar exatamente o 

trecho com a nova canalização proposta pelo Programa Contra Enchentes Drenar de São 

Bernardo do Campo. Através do estudo de campo examinou-se que a canalização proposta 

aparece apenas em um trecho, entre a Rua P. Francisca Carolina e a Rua Beniaminio Gigli, o 

restante do canal encontra-se feito em gabião-caixa. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Abasteceram-se cada sub-bacia por dados do pluviômetro, o qual possui uma série temporal 

própria. O SWMM interpreta que o valor introduzido da chuva foi constante, ao longo do intervalo 

de tempo, dessa forma sabe-se a contribuição exata durante a ocorrência do evento. 

Ressalta-se que para o estudo do comportamento hidráulico do Córrego Saracantan foram 

analisados somente os itens: inundação do nó, sobrecarga dos nós, volumes acumulados 

(reservatório de detenção), sobrecarga nos condutos e efluência do exutório, conforme 

demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Resumo dos resultados obtidos no estudo. 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 

 

Áreas próximas a nascente possuem um maior valor de infiltração diferente das próximas ao 

exutório, mostrando toda a interferência com relação à impermeabilidade do solo existente no 

decorrer do curso do córrego. Salienta-se que para esse estudo não foram levadas em 

consideração a evaporação dessa chuva porque não tinha como quantificar os dados e não foi 

possível coletá-los devido ao tempo de pesquisa, sendo assim utilizaram-se apenas os dados de 

infiltração. 

Sobre a inundação do nó o SWMM considera que um volume de água passou a cota máxima 

indicada no nó, o qual o volume na simulação foi dado como perda no sistema, ou seja, o software 

indica somente que houve a inundação, mas não a quantifica. Para que o volume de água seja 

indicado, precisa-se mudar as configurações no item “Opções”, para permitir inundações dos nós.  

O SWMM considera que há sobrecarga no nó ou no conduto quando a altura máxima da água 

chega à geratriz superior do objeto, e quando está cheio em ambas as extremidades, ou somente 

a jusante ou montante.  

Além disso, os condutos foram classificados quanto ao escoamento como subcríticos devido ao 

número de Froude menor que um. 
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Em todos os cenários simulados observou-se que o nível da lâmina d’água sofre interferência de 

acordo com a geometria do canal. No trecho do conduto C4 até C6 pode-se verificar que em todos 

os cenários a lâmina d’água foi mais baixa, no trecho entre o conduto C22 a C26 percebeu-se que 

se trata do trecho onde a ocorrência de sobrecarga e alagamento foi maior, devido a critica 

situação da geometria do canal. Nos trechos onde há travessia ocorre o mesmo efeito, a lâmina 

d’água sofre considerável aumento com relação a sua sessão fechada.  

Cenário 1 – Dia 28 de Fevereiro de 2015 com duração de chuva de seis horas 

Para a análise do dia 28 de fevereiro de 2015 e uma chuva com tempo de duração de seis horas, 

constatou-se que com relação aos nós de conexão, nenhum sofreu inundação. Contudo o nó N20 

apresentou sobrecarga. 

Observaram-se alguns condutos sobrecarregados, como C1, C3-T, C15-T, C22 e C23 tanto 

próximos a nascente quanto ao exutório. Isso ocorre, pois nessas regiões o C3-T e o C15-T, 

simulam as travessias. No caso do C22, a própria geometria é responsável pela sobrecarga, pois 

as dimensões do canal são menores. O C1 recebe uma grande contribuição proveniente das 

regiões a montante, sendo esse o motivo da sobrecarga.  

Essa situação ocorre até uma hora depois do início do evento, pois o córrego, já possui certa 

lâmina de água inicial a qual interfere diretamente na característica do conduto (Figura 4). 

 

Figura 4 - Perfil Longitudinal após uma hora de evento – 28 de fevereiro de 2015– 6 horas 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 

 

Nessa simulação no reservatório reteve-se em média 14.089 m³ de água, 14,83% da capacidade 

total. Isso confirma que o reservatório contribuiu com o esperado e atende às necessidades dessa 

simulação. 
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Em média, a vazão do exutório foi 13.187 L/s ou 13,19 m³/s, assim tal contribuição se lançada 

sobre um único trecho causará problemas a jusante se o dimensionamento estiver comprometido.  

 

Cenário 2 – Dia 28 de Fevereiro de 2015 com duração de chuva de duas horas 

Para a análise do dia 28 de Fevereiro de 2015 e com chuva de duração de duas horas, verificou-

se que com relação aos nós de conexão, o nó N22 e N24 sofreram inundação. Os nós que 

apresentaram sobrecarga foram N20, N22, N23 e N24, ambos no trecho onde não há canalização, 

com a pior situação de escoamento. 

Os condutos que se apresentaram com sobrecarga foram C1, C3-T, C15-T, C2 no início da 

canalização e C23 já no terço final da canalização.  

Na simulação com evento de duração de duas horas o reservatório reteve em média 2.0050 m³ de 

água, 21,10% da capacidade total. A vazão do exutório foi de 16.497 L/s ou 16,4 9 m³/s. 

A Figura 5 demonstra o nível crítico da lamina d´água na simulação no instante 00h35min, após 

esse instante inicia-se as sobrecargas dos condutos e nós mencionados. 

 

Figura 5 - Perfil Longitudinal no instante de sobrecarga – 28 de fevereiro de 2015 – 2 horas 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 

 

Cenário 3 – Dia 26 de Janeiro de 2015 com duração de chuva de seis horas 

Na simulação do dia 26 de Janeiro de 2015, com evento de duração de seis horas, a profundidade 

média da lâmina de água durante todo o perfil longitudinal do córrego variou entre 0,7 m e 1,59 m, 

tal característica foi consequência das dimensões do canal. A Figura 6 demonstra o perfil 

longitudinal inicial desse evento. 
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Figura 6 - Perfil longitudinal inicial do canal – 26 de janeiro de 2015 – 6 horas 

 

FONTE: DOS AUTORES, 2016 

 

Os trechos entre os nós próximos a nascente possuem as menores dimensões, o terço central 

encontra-se canalizado e os nós próximos a jusante possuem características próprias. 

Nenhum nó foi inundado, apenas um sofreu sobrecarga devido a sua localização, já que o mesmo 

encontra-se no final de uma travessia e próxima a outra. 

O volume armazenado corresponde, em média, a um sexto do total do reservatório, o que relata a 

sua boa funcionalidade e corresponde ao esperado para essa simulação. 

Nenhum conduto sofreu sobrecarga, o que se apresenta como favoráveis às condições simuladas 

para esse dia e foram classificados como escoamento subcrítico. 

A vazão de saída do exutório da bacia do Saracantan para outra sub-bacia foi em média de 

10.167,3 L/s, ou seja, 10,16 m³/s. 

 

Cenário 4 – Dia 26 de Janeiro de 2015 com duração de chuva de duas horas 

Para este cenário, observou-se que com relação aos nós de conexão nenhum sofreu inundação. 

O nó que apresentou sobrecarga foi somente o N20.  

O conduto que sofreu sobrecarga foi C15-T que simula uma travessia. 

Decorrida a simulação o reservatório reteve em média 16.140 m³ de água, 16,98% da capacidade 

total. A vazão do exutório foi de 14.222 L/s ou 14,22 m³/s.  

A Figura 7 apresenta a ocorrência do nível máximo da lamina d´água no instante 00h40min, 

conforme o total de tempo transcorrido da simulação. 
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Figura 7 - Perfil Longitudinal no instante de sobrecarga – 26 de Janeiro de 2015 – 2 horas 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 

 

Em todos os cenários simulados observou-se que o nível da lâmina d’água sofre interferência de 

acordo com a geometria do canal. No trecho do conduto C4 até C6 pode-se verificar que em todos 

os cenários a lâmina d’água foi mais baixa, no trecho entre o conduto C22 a C26 percebeu-se que 

se trata do trecho onde a ocorrência de sobrecarga e alagamento foi maior, devido a critica 

situação da geometria do canal. Nos trechos onde há travessia ocorre o mesmo efeito, a lâmina 

d’água sofre considerável aumento com relação a sua sessão fechada.  

 

CONCLUSÃO 

Concluiu-se que para dados de chuvas com valores próximos e diferentes tipos de duração, a 

intensidade da mesma difere, assim aplicando o conceito do estudo das chuvas em hidrologia.  

Além disso, foi analisada toda a extensão do canal e é possível afirmar que existe uma variação 

considerável em toda a geometria do mesmo, as larguras não são contínuas, como descritas no 

estudo, assim essa mudança constante influencia diretamente na lâmina d’água do córrego.  

É importante ressaltar que foi feita uma simulação com o córrego totalmente canalizado e 

constatou-se que não houve inundação. Entretanto, o estudo focou em simular o estado real do 

córrego, por esse motivo a visita foi fundamental para o presente estudo.  

Após a visita, pode-se entender que uma manutenção nas galerias e tubulações que despejam 

esgoto no córrego, melhorariam as condições do entorno, diminuindo a precariedade local 

encontrada pelos moradores. 

Vale frisar que na simulação do cenário do dia 28 de Fevereiro de 2015 com duração de duas 

horas, foi o evento mais representativo no quesito inundação e sobrecarga, já que a chuva 

utilizada possui valores maiores de intensidade com relação às outras. 
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Quanto à utilização do software, muitas outras pesquisas podem ser feitas, variando outros 

parâmetros como a realização de novos estudos através da união dos dados do radar 

meteorológico com as simulações do SWMM, pode-se prever quando irá ocorrer o evento de 

chuva e analisar quantitativamente a área de inundação, a pluviosidade e os riscos que esse 

evento possa gerar naquela região. Além disso, têm-se a oportunidade de realizar a variação do 

tempo de retorno para ver a influência da intensidade de chuva e o tempo de duração em outros 

casos, análise da perda na infiltração e na evaporação, utilização de hidrogramas unitários, foco 

maior no comportamento hidrológico na bacia como um todo. 
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RESUMO 

A imagem que décadas atrás refletia um cenário onde o rio era símbolo de vida pela sua 

biodiversidade, assim como espaço de lazer e atrativo paisagístico, deu espaço a uma imagem de 

extremo abandono nos ambientes urbanos de todo o Brasil, com destaque para Salvador. A 

mudança de abordagem e percepção sobre esses rios é fundamental para promover a 

transformação do ambiente. Antes de propor essa mudança, é preciso conhecer a comunidade 

que convive com o rio urbano e seus problemas. Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho 

é avaliar a percepção da população que reside no entorno do Rio Camarajipe, em Salvador-Bahia, 

quanto às suas condições urbano-ambientais. Com o intuito de coletar as percepções da 

população, foi utilizada a técnica do Grupo Focal. Com as gravações e/ou filmagens feitas em 

cada um dos três grupos focais realizados em três trechos do Rio, cada discurso foi transcrito de 
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forma literal e estes foram analisados a partir do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). A análise das 

discussões promovidas pelos grupos focais permitiu concluir que a atual condição do Rio 

Camarajipe impacta negativamente a população que reside no seu entorno, em especial nos 

aspectos da saúde e do conforto ambiental. 

Palavras-chave: rios urbanos, percepção, Discurso do Sujeito Coletivo. 

 

INTRODUÇÃO 

Diversas são as definições que o ser humano apresenta para um rio urbano, seja de um espaço 

de lazer, de trabalho, de despejo/lançamento de dejetos, efluentes líquidos diversos e resíduos 

sólidos, entre outras, a depender da forma como a sociedade interage com o meio (SAKAI; 

FROTA, 2014). Mas, de modo geral, considera-se para este trabalho a definição de rio urbano 

como aquele que está inserido dentro dos limites de uma cidade e que sofre os impactos do 

processo de urbanização. 

Ao longo de muitos séculos, esses rios se configuram como elementos de expressiva relevância 

para o florescimento das civilizações, assumindo papel primordial para a formação e o 

crescimento de diversas cidades ao redor do mundo. O ser humano ao longo dos anos se 

organizou e formou comunidades preferencialmente próximas às águas existentes, objetivando o 

atendimento das suas necessidades básicas.  

Porém, com o intenso processo de urbanização ocorrido no Brasil e em outros países, 

desencadeou-se, gradativamente, a degradação da qualidade das águas dos rios urbanos, em 

função da proliferação de ocupações com infraestrutura precária, pelo lançamento de efluentes 

por parte das indústrias, pela ausência de ações e serviços públicos de saneamento básico, assim 

como a ampliação dos processos de agropecuária urbana, dentre outros aspectos. Com isso, 

verifica-se que, antes entendido como uma riqueza para a sociedade, os rios do meio urbano 

passaram a ser compreendidos de forma repulsiva, com desprezo e como sinônimos de entrave 

para o desenvolvimento urbano.   

Prova disso são as principais soluções encontradas pelos gestores para excluir os rios urbanos 

desse processo de desenvolvimento: muitos rios urbanos em diversas cidades do mundo estão 

sendo desviados e canalizados em tubulações subterrâneas ou canais de concreto; as margens 

de lagos estão sendo substituídas por docas ou muros de contenção; as águas estão sendo 

poluídas ou contaminadas; as matas ciliares estão sendo impactadas para atender a interesses 

imobiliários e a formação de parques urbanos; e muitos estuários navegáveis estão sendo 

dragados e suas costas sendo transformadas em cais, diques e zonas comerciais (MELO, 2005; 

ALMEIDA; CORRÊA, 2012; HUGHES et al., 2014; UNESCO, 2015). 

A atual situação dos rios urbanos nas cidades brasileiras é extremamente crítica. A condição 

insatisfatória da qualidade das águas possui influência significativa na saúde e na qualidade de 
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vida das populações, além de ocasionar nas pessoas, em sua grande maioria, o sentimento de 

repulsa e o entendimento equivocado acerca da riqueza hídrica que ali se apresenta.  

O planejamento urbano territorial, ao longo dos tempos, tem demonstrado um enfoque para a 

arquitetura, a moradia, a organização e a salubridade dos espaços em detrimento das 

características e da capacidade suporte dos sistemas naturais, com destaque para os sistemas 

fluviais. Porém, o planejamento urbano territorial ideal e efetivo deveria ser uma ferramenta 

importante para a conservação dos corpos d’água, garantindo a sua quantidade necessária e 

qualidade desejada mesmo diante dos diversos usos e ocupações do solo na bacia hidrográfica 

(MOTA, 1995).  

Desse modo, uma riqueza natural que ao invés de ser apreciada e ser motivo de orgulho e 

felicidade pela população que pode usufruí-la, passa a ser interpretado simplesmente como um 

esgoto a céu aberto, um canal para transporte de esgotos e resíduos sólidos, fonte dos mais 

diversos incômodos aos que estão em contato ou próximo.  

Ambientes de grande insalubridade, os rios nas grandes cidades do País, especialmente os rios 

urbanos de Salvador, se apresentam não somente como um grande problema ambiental, mas 

também como o reflexo de uma sociedade marcada por fortes desigualdades socioeconômicas. A 

capital baiana é circundada e entrecortada por água, sendo essa uma das condições decisivas 

para a sua implantação e consolidação no comércio mundial dos séculos XVII e XVIII (ANDRADE; 

BRANDÃO, 2009). Mas essa abundância significativa de corpos d’água tem se convertido 

atualmente em uma situação de escassez crescente, devido aos diversos impactos que estes vêm 

sofrendo ao longo dos anos, principalmente a partir do lançamento de efluentes líquidos e 

resíduos sólidos (SANTOS et al., 2005). 

Essa condição se agrava diante do processo de urbanização que a Cidade foi submetida, similar 

ao que ocorreu nas grandes cidades em todo o Brasil, que gerou e continua gerando 

desigualdade e exclusão. Além disso, a topografia acidentada, a presença de encostas bastante 

íngremes e os altos índices pluviométricos agravam ainda mais essa problemática (ANDRADE; 

BRANDÃO, 2009; CARVALHO; PEREIRA, 2014; MORAES et al., 2015).  

As margens e os leitos dos rios soteropolitanos são os principais locais de ocupação das classes 

menos favorecidas da cidade de Salvador, que muitas vezes se expõem ao risco diante da falta 

de condições financeiras que atendam às exigências do setor imobiliário. Nesses locais, a 

ausência ou precariedade das ações e serviços públicos de saneamnento básico somado a 

ausência de educação sanitária e ambiental resultam em uma das principais causas para a 

poluição das águas, levando a condições agravantes à saúde do ambiente e das pessoas. 

A imagem que décadas atrás refletia um cenário onde o rio era símbolo de vida pela sua 

biodiversidade, assim como espaço de lazer e atrativo paisagístico, deu espaço a uma imagem de 

extremo abandono, onde a fauna e a flora, quando existem, estão vinculadas à degradação da 
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qualidade, e as críticas, que antes refletiam o prazer e o orgulho em se admirar e residir próximo 

ao curso d’água, deram lugar aos mais diversos comentários, cujos conteúdos traduzem 

sentimentos de tristeza e de aversão pelo ambiente que ali se instaurou. 

Diante desse contexto, a mudança de abordagem e percepção sobre esses rios é fundamental 

para promover a transformação do ambiente (UNESCO, 2015), já que é fundamental que a 

população que vive em urbes formadas por rios urbanos, como Salvador, desenvolva certa 

consciência da importância que essa riqueza tem para os seres vivos que dela dependem 

(incluindo o próprio ser humano), bem como para as diversas relações ecológicos que ele 

promove, mantendo assim o equilíbrio natural do meio. 

Antes de propor essa mudança de abordagem e percepção, é preciso conhecer a comunidade 

que convive com o rio urbano e seus problemas. Visando conhecer e entender esses sentimentos 

provenientes das comunidades que residem em ambientes no entorno de rios urbanos, esse 

trabalho tem por objetivo avaliar a percepção da população que reside no entorno do Rio 

Camarajipe, em Salvador-Bahia, quanto às suas condições urbano-ambientais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Com o intuito de coletar as percepções da população que reside no entorno do Rio Camarajipe, foi 

utilizada a técnica do Grupo Focal, que consiste em “[...] grupos de discussão que dialogam sobre 

um tema em particular, ao receberem estímulos apropriados para o debate” (RESSEL et al., 2008, 

p. 780). Tais estímulos são gerados pelo moderador, que, segundo Dias (2000), possui o papel de 

redirecionar a discussão, mas sem interromper nem interferir nas falas dos participantes. 

De início, todo o planejamento das atividades envolvendo o trabalho com os grupos focais foi 

realizado. Um roteiro de entrevista com onze questões foi elaborado para guiar o moderador ao 

longo da atividade. Foi estabelecido a importância da gravação e/ou filmagem dos discursos dos 

participantes, com a permissão dos mesmos, afim de facilitar a transcrição literal de cada um a 

posteriori. Além disso, ficou definida a realização de um controle dos respondentes ao longo de 

toda a atividade, com o intuito de verificar e alertar o moderador sobre quem não estaria 

participando das discussões. 

Todo o curso principal do Rio Camarajipe foi dividido em três trechos: Alto, Médio e Baixo 

Camarajipe. Em cada um desses trechos foi realizado um grupo focal (Alto-próximo à nascente; 

Médio-entre os dois trechos; e Baixo-próximo à foz). Para a definição dos participantes de cada 

grupo, algumas categorias de representação foram consideradas: Moradores antigos; Moradores 

jovens; Usuários do rio; Associações de moradores; Membros de entidades religiosas; 

Associações beneficentes; Associações culturais; e Grupos ambientalistas. 

Com base na bibliografia, o número de participantes de cada grupo focal deve estar entre 7 e 12 

pessoas. Após o contato in loco com a comunidade de cada uma das três regiões de estudo, 
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foram coletados os dados de pessoas interessadas em participar da atividade: nome completo, 

idade, categoria de representação, contato e disponibilidade de data e turno para a realização do 

grupo focal. Além disso, o local de realização da atividade foi definido junto à comunidade ainda 

no contato in loco. 

Após o contato com cada potencial participante, foram agendadas as atividades. No local pré-

estabelecido, os participantes se reuniram em círculo e antes do início de cada atividade ocorria 

uma dinâmica de grupo para que cada um pudesse se apresentar. Todos os integrantes de cada 

grupo foram informados sobre os objetivos do trabalho e sua importância. Eles foram convidados 

a assinar duas vias de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em que cada um 

ficou ciente de que sua participação seria voluntária, que teria o direito de desistir a qualquer 

momento e que as informações fornecidas teriam sua privacidade garantida, sem haver 

identificação de nenhum deles no momento da divulgação. Cada integrante ficou com uma via do 

TCLE e a pesquisa com outra. 

Com as gravações e/ou filmagens feitas, cada discurso foi transcrito de forma literal e estes foram 

analisados a partir do método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). O DSC consiste em uma 

proposta de organização e tabulação de dados quantitativos provenientes de técnicas de captação 

de discursos pessoais (LEFÈVRE; LEFÈVRE; TEIXEIRA, 2000). Este método é utilizado para a 

construção de apenas um discurso que expresse o pensamento de um grupo de pessoas a partir 

do agrupamento das principais ideias expressas nos discursos individuais de cada um (LEFÈVRE; 

LEFÈVRE; TEIXEIRA, 2000). Ainda segundo Lefèvre, Lefèvre e Teixeira (2000), o DSC se utiliza 

das seguintes figuras metodológicas, conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Figuras metodológicas do DSC 

 
Fonte: Adaptado de Lefèvre; Lefèvre; Teixeira (2000). 
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Com o intuito de otimizar as análises dos discursos para a definição dos DSCs de cada grupo 

focal, foi utilizado um software chamado DSCsoft versão 1.3.0.0, elaborado para o 

desenvolvimento de pesquisas qualiquantitativas utilizando o método do DSC. Com esse software 

foi possível extrair, de forma literal, as Expressões-chave de cada discurso e assim poder gerar as 

Ideias-chave correspondentes. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Os resultados da pesquisa são apresentados em duas seções: Registro da discussão e Análise 

dos resultados: O DSC na prática. 

 
 
REGISTRO DA DISCUSSÃO 

Foi de extrema relevância fazer as filmagens em paralelo as anotações escritas onde refletiu os 

conteúdos das discussões, bem como os comportamentos não verbais (expressões faciais, gestos 

etc.) dos moradores. Logo após cada reunião com cada grupo focal, a equipe resumiu as 

informações, as suas impressões e as implicações das informações relevantes para analisar 

tendências e padrões do estudo.  

 
 
ANÁLISE DOS RESULTADOS: O DSC NA PRÁTICA 

Para ilustrar a aplicabilidade do DSC, foram incluídos alguns dados de um estudo de caso sobre 

importância dos rios urbanos para sociedade que teve por objetivo principal avaliar a qualidade 

dos rios por meio da percepção de moradores da área de abrangência (Alto/Médio/Baixo) do 

curso principal do Rio Camarajipe. Todos são moradores com idade entre 20 e 65 anos, dos 

gêneros masculino e feminino e com amplo conhecimento prévio a respeito da realidade 

ambiental do Rio que passa no bairro e o do processo histórico e atual de urbanização e 

degradação das margens e de todo o curso do Rio. Os gupos focais foram compostos por 8-9 

pessoas, duraram em média 90 minutos e foram realizados no segundo semestre do ano de 2016.  

A partir dos depoimentos dos moradores foram extraídas as ideias-chave sobre os rios urbanos 

em Salvador e a condição para seu estado ambiental. O Quadro 1 apresenta as ideias-chave e a 

ancoragem sobre os rios urbanos em Salvador, na percepção dos moradores quanto à questão 

aqui discutida. 
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Quadro 1 - Ideias-chave e ancoragem sobre as perspectivas para os rios urbanos em 

Salvador, na percepção dos moradores que participaram dos grupos focais 

Ideias-chave 

1 O Rio Camarajipe, se recuperado, melhoraria a qualidade de vida dos moradores como 
mais uma alternativa de lazer aos moradores. 

2 O Rio Camarajipe será viável se o Poder Público oferecer mais apoio aos moradores. 
3 O Rio Camarajipe torna-se mais invisível com participação e/ou omissão dos 

moradores em relação a sua degradação. 
4 O Rio Camarajipe não é viável, pois a poluição do mesmo impossibilita qualquer tipo 

de uso consultivo.  
5 O Rio Camarajipe não é viável, pois a população, Poder Público e iniciativa privada 

têm outros interesses. 
6 A recuperação do Rio Camarajipe, não é viável, pois os diversos tipos de uso e 

ocupação do solo tornam suas áreas limitadas. 
7 Os impactos físicos do Rio Camarajipe, tornam sua paisagem cada vez mais distante 

da possibilidade de conciliação social. 
8 O Rio Camarajipe não é viável, pois não há mais vida nele. 
9 O Rio Camarajipe e suas nascentes já foram palco de um cenário poético onde a 

comunidade supria suas necessidades com os usos consultivos e não consultivos em 
função da carga cultural e pelo fato do sistema de saneamento não ser prioridade e 
não deter de tecnologias que abrangessem a Cidade em totalidade, na época. 

10 A poluição e degradação do Rio Camarajipe, favoreceu a sucessão da flora nativa pela 
predominância da vegetação terciárias, que desencadeou na migração e/ou extinção 
da fauna silvestre. 

11 Apesar de o Rio Camarajipe ter uma importância histórica social e ecológica, a 
sobreposição cultural associada ao conformismo da população, catalisa a ideia de 
canalizar para solucionar.    

12 As áreas de abrangência do Rio Camarajipe onde não há construções, são 
consideradas pela maioria da população como “zonas de abandono” e isso favorece 
ações antrópicas negativas: canalizações clandestinas, despejo de resíduos sólidos, 
dentre outros, que trazem como consequência para a população, o desconforto 
ambiental, tendo os odores como principais incômodos, além da proliferação de 
doenças transmitidas por vetores. 

13 As obras de contenção no Rio Camarajipe rendem vultuosas quantias e favorecem 
contratos com empresas de construção civil, no entanto, não solucionam o problema 
intrínseco da degradação do mesmo, e sim, transfere o problema para jusante. 

Ancoragem para o 
DSC do Rio 
Camarajipe em 
Salvador-BA 

Os rios urbanos de Salvador têm potencial de melhorar a qualidade ambiental de vida dos 
moradores, sobretudo, no que tange as opções de lazer, saúde e paisagística da Cidade. 
Para isso, é necessário apoio da sociedade: moradores, comunidade acadêmica, setores 
público e privado, dentre outros. Os principais pontos de entrave são os espaços físicos, pois 
suas margens encontram-se parcialmente e/ou totalmente ocupadas por residências, 
pequenas indústrias, além das zonas empresariais/comércio e serviços que detém grande 
parte das áreas do seguimento fluvial e, dentre essa diversidade, que remetem ao uso e 
ocupação do solo às margens do rio, muitos não possuem licença ambiental, assim como, 
nenhum comprometimento com as consequências causadas pelos seus impactos diários. 
Outro fator limitante se divide em três categorias de moradores (detentores). Na primeira 
categoria, encontram-se os detentores locais que, apesar de terem ciência dos impactos que 
causam diariamente ao lançarem resíduos sólidos (domésticos e de construção) e líquidos 
(domésticos, comercial, industrial, dentre outros) e que a omissão dessas atividades pelos 
mesmos deriva da falta de informação, independentemente da qualificação escolar e/ou 
classe social, preferem buscar atividades mais “rentáveis, favoráveis” em prol da 
“comodidade”. A segunda categoria, refere-se aos moradores que demonstram interesse na 
disposição ambientalmente adequada dos esgotos e dos resíduos sólidos gerados, no 
entanto, se limitam a esperar que alguma instituição do Poder Público ou privada intervenha 
na estruturação: física, educacional e socioambiental do bairro. A terceira categoria, refere-
se aos moradores que são atendidos pelos serviços públicos de esgotamento sanitário e de 
coleta de resíduos sólidos, mas também se limitam a esperar pela intervenção de que 
alguma instituição do Poder Público ou privada. Diante da inércia de tais agentes 
(sociedade, Poder Público e iniciativa privada), prorroga-se o processo de degradação dos 
rios, tornando-os insalubres e indesejados pela sociedade. 

Fonte: Adaptado de Lefèvre, Lefèvre e Teixeira (2000). 
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As falas acima resumem algumas das preocupações discutidas na presente pesquisa. Os 

moradores, ao longo das conversas, puderam expor e perceber não só questões de narrativa, 

mas também as questões relacionadas às possíveis relações com os impactos e o Rio urbano em 

questão. Compartilharam suas experiências ao longo de décadas, algumas com maior potencial 

de construção, tanto de um novo olhar quanto de um posicionamento mais crítico, outras ainda 

persistentes na visão de utilização do Rio de acordo com as suas necessidades, não 

considerando o equilíbrio socioambiental e seus resultados positivos. As narrativas representaram 

e construíram experiência na troca de conhecimentos entre os membros de cada grupo focal. 

Os moradores compreenderam que o Rio sofreu e sofre diferentes tipos de impactos, como 

intensa ocupação das áreas próximas ao Rio, problemas políticos, sociais e da ausência ou 

precariedade do saneamento básico. Pode-se dizer que pelo menos um terço do grupo busca 

outros espaços de lazer, como praias, clube ou parques, principalmente devido ao odor 

desagradável e ao aspecto estético, já que o Rio encontra-se muito poluído e com acúmulo visível 

de resíduos sólidos em alguns trechos.  

No entanto, um dos principais impactos do Rio sob a vida dessas pessoas é o impacto na saúde. 

O estado de poluição na qual o Rio se encontra atrai vetores transmissores de doenças, como 

ratos, para perto do convívio humano. Essa atração, aliada às precárias ou mesmo inexistentes 

estruturas de saneamento básico, acabam por proporcionar um ambiente de insalubridade para a 

população, que fica mais exposta a doenças, como leptospirose e dengue, como foi relatado. 

Eles deixaram bem claro como sentem falta de apoio do Poder Público ou demais agentes que 

possam contribuir para a melhoria da situação. Em alguns trechos do Rio, a prestação dos 

serviços públicos de esgotamento sanitário e de coleta de resíduos sólidos são quase ou mesmo 

inexistentes e isso explica, em parte, o fato do Rio se encontrar nesse estado. Para os moradores, 

a falta de investimento nessa infraestrutura sanitária deve-se ao desinteresse dos políticos 

profissionais, já que seriam obras pouco retornáveis de votos aos mesmos. Apontou-se também o 

fato de que o governo vem encapsulando alguns rios da Cidade como meio de solucionar o 

incômodo que eles vêm provocado à população, o que para alguns dos entrevistados representa o 

descaso dos políticos profissionais, que preferem esconder os problemas ao investir na 

restauração dos rios. 

Outros agravantes apontados para os problemas do Rio foram os maus hábitos da população que, 

por falta de instrução ou mesmo por descaso ou comodismo, costumam jogar seus resíduos no 

Rio, sem a menor preocupação: são muitos os relatos de sofás, colchões, geladeiras usadas, 

dentre outros objetos, que são encontrados boiando no Rio. Em alguns casos, as pessoas 

justificam tais atitudes pela má prestação dos serviços públicos de coleta. Em outros casos, a 

justificativa é basicamente por puro hábito ou mesmo descaso com o Rio. Sob essa perspectiva, 

apontou-se como necessária a promoção da sensibilização dos moradores viando a sua 
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conscientização, fazendo-os perceber a importância do Rio, de mantê-lo conservado e de lutar 

pela restauração do mesmo. 

Uma parte dos participantes ainda permanece, de certa forma, muito interessada no processo de 

restauração do Rio. Alguns dos participantes mostraram-se descrentes quanto a essa 

possibilidade de restauração e acreditam que o Rio está “morto”. Outros, por sua vez, conseguem 

enxergar nos poucos seres vivos que ainda o habitam o potencial de trazê-lo de volta e de 

restaurar assim, a sua área de entorno. 

Nesse sentido, um dos objetivos do grupo focal foi dar um “pontapé inicial” para que os moradores 

encontrassem motivação e algum conhecimento prévio para que possam buscar novos horizontes 

e construir coletivamente ações de melhoria nas condições de convivência dos espaços, para as 

gerações atuais e futuras. 

 

CONCLUSÃO 

A análise das discussões promovidas pelos grupos focais permitiu concluir que a atual condição 

do Rio Camarajipe impacta negativamente a população que reside no seu entorno, em especial 

nos aspectos da saúde e do conforto ambiental. Apesar de apresentarem posturas distintas, os 

grupos focais apontaram tanto a sociedade, com seus conhecimento, atitudes e práticas, nem 

sempre adequados, e pouca mobilização, quanto o Poder Público, com uma gestão na qual os 

interesses políticos partidários sobrepõem os interesses sociais, como responsáveis pela 

degradação do Rio.  

Assim, faz-se necessário uma mudança de atitude da sociedade e do Poder Público em relação 

aos rios urbanos de Salvador, e em especial ao Rio Camarajipe, resgatando os mesmos como 

parte do tecido urbano da Cidade, por meio de ações estruturais e estruturantes diversas e de 

investimentos, visando sua restauração, o que deve ser feito com participação e controle social, 

para garantir a efetividade das ações. 
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RESUMO  

Sabendo-se da grande importância da água para as atividades humanas, a manutenção de sua 

qualidade é fundamental para o consumo. Desta forma, buscou-se a análise do Índice de 

Qualidade da Água (IQA) de mananciais de abastecimento público de 127 municipios goianos. O 

IQA aplicado foi elaborado através de técnica de análise mutifatorial desenvolvido por Souza 

(2014) adaptado por Cruvinel (2015). Os dados de qualidade de água bruta utilizados foram 

fornecidos pela SANEAGO dos anos de 2012 e 2013. Obteve-se uma grande amplitude nos 

resultados, sendo 0,77 o maior e 0,08 para o menor em um intervalo que varia de 0 até 1. Após a 

obtenção dos resultatos fez-se uma analise dos fatores quem podem afetar a qualidade das águas 

superficiais dos mananciais de abastecimento do estado de Goiás, usando-se como base de 

argumentos fatores como a presença de atividades industrais na bacia, uso do solo na bacia, 

geográfica e preservação de vegetação nativa. 

Palavras-chave: IQA; Uso do Solo; Indicadores Ambientais. 
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INTRODUÇÃO 

Diversas organizações nacionais e internacionais reconhecem a dificuldade e a problemática que 

o abastecimento público enfrenta em função da quantidade e da qualidade da água, 

principalmente nos grandes centros urbanos (MS, 2006). 

Nos grandes centros urbanos a baixa qualidade da água é altamente associada às atividades 

antrópicas locais, como presença de indústrias, despejo de efluentes domésticos e agricultura 

(SILVA et al., 2008). Porém o problema não se restringe às grandes cidades, em algumas regiões 

consideradas isoladas a água também está em um péssimo nível para o consumo humano 

(QUEIROZ et al., 2009). 

Considerando a essa necessidade de determinar a qualidade das águas de um manancial de 

forma simples, devido a grande quantidade de parâmetros associados a água, na década de 1970 

a National Sanitation Foundation do Estados Unidos criou um índice que através de um único 

valor numérico é possível determinar a qualidade da água, sendo esse chamado de IQA (Índice 

de Qualidade das Águas). O IQA original incorporou nove parâmetros da água e os associou 

atribuindo peso de acordo com a influência que cada um tinha sobre a água. Posteriormente 

diversos órgãos desenvolveram IQAs de acordo com suas necessidades, sendo que um dos mais 

usados no Brasil é o da CETESB (VON SPERLING, 2005). 

O objetivo deste trabalho é determinar o IQA de mananciais de abastecimento público localizados 

no estado de Goiás, utilizando dados de qualidade da água bruta fornecidos pela SANEAGO. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado a partir de dados fornecidos pela SANEAGO dos anos de 2012 e 2013, com 

informações de parâmetros da qualidade da água bruta de mananciais de abastecimento de 127 

cidades do estado de Goiás. Buscou-se um método para o cálculo do IQA que contivesse 

exatamente os parâmetros disponibilizados. Desta forma, o IQA desenvolvido por Souza (2014) 

adaptado por Cruvinel (2015) foi o mais adequado. 

O método utilizado por Souza (2014) e Cruvinel (2015) consistiu na escolha de uma série de 

variáveis de qualidade das águas; turbidez (T), cor aparente (CA), pH, alcalinidade total (AT), 

dureza (D), oxigênio consumido (OC), coliformes totais (CT) e Escherichia coli (EC), selecionados 

por terem sido monitorados com uma frequência mensal durante 2005 e 2009 em todos os 

mananciais dos municípios abastecidos pela SANEAGO (Figura 1). Esse monitoramento  foi feito 

com base nas recomendações da Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater. Outras variáveis como nitrito, nitrato, sulfato, óleos e graxas também foram 

monitoradas, mas em caráter esporádico, portanto seus resultados não foram incorporados no 

estudo (SOUZA,2014). 
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As variáveis estudadas foram padronizados a fim de evitar erros de classificação e posteriormente 

submetidos à técnica de análise mutifatorial, mais precisamente a Análise Fatorial/Análise dos 

Componentes Principais (AF/ACP), para isso foi usado o software Statistical Product ans Service 

Solutions (SPSS). Ao fim o IQA retornou valores entre 0 e 1, sendo que o quão próximo o valor 

estiver de 1, melhor é a qualidade da água bruta daquele manancial, no ponto de estudo 

(CRUVINEL, 2015). A Equação 1 demonstra como foi feito o cálculo do IQA. 

 

=0,19 +0,221 +0,179 +0,201 +0,192 +0,185 +0,189 +0,163                             (1) 

 

Para melhor organização dos resultados, utilizou-se inicialmente da lista de municípios aos quais 

possuíam todos os parâmetros necessários para a utilização do método IQA e os separou em 

cinco mesorregiões; Norte, Noroeste, Leste, Centro e Sul (Figura 1) divididas segundo o IBGE 

(2008). Posteriormente calculou-se o IQA para cada um dos municípios e assim por média 

aritmética determinou-se o IQA médio da mesorregião. 

Usando-se de outras bibliografias e o mapa de uso do solo do estado de Goiás, elaborados no 

âmbito do projeto “Macrozoneamento, agroecológico e econômico do estado de Goiás” (Goiás, 

2011) (Figura 2) buscou-se desenvolver hipóteses para justificar o resultado obtido pelo IQA. 

 

 

                     Figura 1 – Pontos de Amostragem de Água Bruta Utilizados no Estudo 

 

Fonte: Souza (2014) 
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                      Figura 2 – Mapa do Uso do Solo no Estado de Goiás 

 

Fonte: Souza (2014) 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Utilizando-se da metodologia citada anteriormente obteve-se os seguintes resultados de IQA 

médio para cada mesorregião (Tabela 1). 

A análise de agrupamento dos municípios estudados, considerando a cobertura vegetal nativa 

remanescente, mostra que no extremo norte de Goiás se concentram os municípios com maiores 

reservas. Na região central, e parte da região sul do Estado se situam os municípios mais 

desmatados. Finalmente, nas regiões oeste, parte da região central e sul do Estado de Goiás, se 

concentram aqueles que apresentam desigualdade em relação à quantidade de cobertura vegetal 

nativa.  
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Figura 3 - Análise de agrupamentos dos municípios com cobertura vegetal remanescentes 

no Estado de Goiás. 

 

Fonte: Souza (2014) 

 

 

Tabela 1 – IQA médio de cada mesorregião  

Mesorregião IQA médio 
Número de Municípios 

Estudados 

Desvio 

Padrão 

Norte 0,55 5 0,18 

Noroeste 0,55 14 0,18 

Leste 0,60 14 0,10 

Centro 0,46 58 0,17 

Sul 0,50 36 0,13 
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A região norte contém uma grande área preservada, e nela inserida a Chapada dos Veadeiros, o 

que pode justificar o bom resultado IQA médio da região, sendo o segundo maior dentre as 

regiões do estado, juntamente com a região noroeste. Dentro dentra região, o  melhor IQA é o do 

manancial que abastece a cidade de cidade de Alto Paraíso (IQA de 0,70) e o pior é do Campos 

Verdes (IQA de 0,25). No caso de Alto Paraíso o Córrego Almécegas é o manancial que fornece 

água para a população, mesmo que o ponto de captação esteja à apenas 750 metros da cidade, o 

que o coloca em estado de alerta, boa parte de seu curso d’água está dentro da Chapada dos 

Veadeiros e com a mata ciliar preservada, quando fora do parque (GOIÁS, 2011; SANEAGO 

2008; BRAGA, 2005).  

Enquanto que Campos Verdes, a única cidade da microrregião de Porangatu presente no estudo, 

é alimentada pelo Rio dos Bois (Córrego Barreiro) e sua bacia está dentro do perímetro urbano da 

cidade.  As áreas de preservação permanente do córrego estão degradadas, possuindo uma 

grande área de pastagem  em um dos lados, o que pode favorecer a redução da qualidade da 

água. Existe ainda nesta bacia a atividade de extração de esmeraldas, a qual utiliza a água no 

processo e posteriormente a descarta sem tratamento, proporcionando a infiltração no solo de 

agentes solúveis derivados do processo de extração  (GOIÁS, 2011; SANEAGO, 2008; IMB, 2012; 

COSTA et al. 2013; DURIGON et al. 2015; CETEM, 2013).  

 

Gráfico 1 – IQA das cidades da mesorregião Norte 

 

Já a região noroeste teve como destaques as cidades de Piranhas (IQA de 0,73) e Crixás (IQA de 

0,14), a primeira é abastecida pelo Rio Piranhas (Ribeirão Água Limpa) ao qual corta a cidade em 

duas partes, porém o alto IQA pode ser associado ao alto índice de preservação do cerrado, 

mesmo que o ponto de coleta esteja dentro do perímetro urbano, à montante da cidade as matas 

ciliares estão preservadas (GOIÁS, 2011; SANEAGO, 2008; IMB, 2012; BRAGA, 2005). Destaca-
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se também que a microrregião de Aragarças, a qual Piranhas faz parte, foi a microrregião que 

apresentou maior IQA. 

No caso de Crixás, a distância do manancial (Córrego Forquilha) para a zona urbana é 

considerada boa e tem uma grande área preservada, porém o IQA é baixo. Isso pode ser 

associado à atividade mineradora presente no município, pois a barragem de rejeitos está próxima 

à cidade e em grande altitude regional. Sendo que o elevado índice de metais no solo afeta a 

qualidade da água principalmente nos parâmetros de alcalinidade e dureza (GOIÁS, 2011; 

SANEAGO, 2008; IMB, 2012; COSTA et al. 2013).  

A cidade de Goiás (IQA de 0,39) capta água em dois mananciais (Córrego Pedro Ludovico e 

Córrego Bacalhau) ambos na bacia do Rio Vermelho, sendo que no estudo foi realizado apenas 

para o Córrego Pedro Ludovico. Semelhante a cidade de Crixás, a cidade de Goiás possui uma 

distância do manancial para o centro urbano é considerada boa, entretanto mesmo possuindo 

uma grande área preservada como o Parque Estadual da Serra Dourada ao sul e ao norte, bem 

no limite da zona urbana ter regiões de maior altitude destinadas a ecoturismo. As atividades de 

retirada de calcário e areia podem ser causadores do baixo IQA, isso pode ser identificado pelos 

altos índices de alcalinidade e dureza, como mostrou o estudo (GOIÁS, 2011; SANEAGO, 2008; 

IMB, 2012; COSTA et al. 2013). 

 

Gráfico 2 – Cidades com maiores e menores IQA da mesorregião Noroeste  

 

 

O leste goiano possui a maior média de todas as mesorregiões do estado e o menor desvio 

padrão, destacando as cidades de Alexânia (IQA de 0,74) e Luziânia (IQA de 0,41). Mesmo a 

coleta de água sendo feita em um manancial (Ribeirão Cachoeira) que está localizado dentro do 

perímetro urbano, a cidade de Alexânia é a terceira maior produtora de água mineral do estado de 
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Goiás, indicando que naturalmente a água possui alta qualidade para o consumo humano. Sendo 

também que o manancial não recebe água de outros corpos d’água devido a sua elevada altitude 

em relação ao restante do estado (GOIÁS, 2011; SANEAGO, 2008; IMB, 2012). No caso de 

Luziânia, seis dos oito parâmetros apresentaram valores fora do recomendado em alguma das 

coletas, sendo que a dureza foi o que mais esteve fora. Pode-se associar o baixo IQA à extração 

de minérios, grande número de indústrias alimentícias, grande produção agrícola e o fato do ponto 

de coleta no manancial estar dentro do perímetro urbano (GOIÁS, 2011; SANEAGO, 2008; IMB, 

2012; COSTA et al. 2013; DURIGON et al. 2015). A cidade de Pirinópolis possui dois mananciais, 

Córrego Barriguda e Mina do Morro do Frota, ambas possuem alto IQA, 0,64 e 0,71 

respectivamente, isso pode ser associado ao alto índice de preservação da vegetação natural. O 

fato da mina possuir maior IQA do que o córrego pode ser justificado pela menor exposição da 

água a fatores superficiais, como agente de intemperismo e contaminação (GOIÁS, 2011; 

SANEAGO, 2008; IMB, 2012). 

 

 

Grafíco 3 – Cidades com maiores e menores IQA da mesorregião Leste  

 

 

A região central, a mesorregião mais populosa e mais urbanizada, obteve as menores das 

médias, possuindo também a pior cidade, Ceres (IQA de 0,08), e também o melhor IQA dos 

mananciais estudados, Santa Bárbara (IQA de 0,77) (GOIÁS, 2011; SANEAGO, 2008; IMB, 2012). 

Os fatores para a cidade de Ceres possuir baixíssimo IQA são a grande atividade industrial, a 

conurbação entre ela e Rialma, a coleta da água do manancial (Rio das Almas) ser feita dentro do 

perímetro urbano, o curso do rio segue cercado por zonas de agricultura e lado a lado com a 
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rodovia BR-153 em praticamente todo o trecho em que passa pelo município (GOIÁS, 2011; 

SANEAGO, 2008; IMB, 2012; DURIGON et al. 2015).  

No caso de Goiânia foram analisados o IQA de três mananciais, Ribeirão João Leite (0,54), Rio 

Meia Ponte (0,54) e Ribeirão Samambaia (0,63). A grande industrialização, alto índice de 

urbanização e a proximidade dos mananciais em relação à área urbana são os principais fatores 

para os valores dos IQAs não serem maiores. O manancial (Ribeirão João Leite) tem um trecho 

protegido pelo Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, podendo ser esse um fator que 

contribua para o valor do IQA médiano, pois o índice que apresentou pior qualidade foi os 

coliformes totais (SANEAGO, 2008; IMB, 2012; DURIGON et al. 2015).  A cidade de Anápolis 

(0,61) possui dois mananciais para coleta de água, Ribeirão Piancó e o Rio Caldas, apenas o 

primeiro foi considerado no estudo, já que o segundo é exclusivo do DAIA (Distrito Agroindustrial 

de Anápolis), e mesmo o manancial estando perto do perímetro urbano o IQA se apresentou alto, 

podendo ser associado ao fato da cidade ser a maior produtora de água mineral do estado e 

possuir elevada altitude em relação ao seu entorno, sendo muito semelhante as características de 

Alexânia, entretanto em Alexânia a nascente do manancial é mais próxima ao ponto de coleta 

(GOIÁS, 2011; SANEAGO, 2008; IMB, 2012). 

 

Grafíco 4 – Cidades com maiores e menores IQA da mesorregião Central 

 

 

Por fim a região sul, que é a maior das mesorregiões em relação a área, tem como destaques as 

cidades de Paraúna (0,75), Campestre e Quirinópolis (0,29). Com uma grande área preservada 

(Parque Estadual de Paraúna), uma boa distância do ponto de coleta de água do manancial 

(Córrego São José) para com o perímetro da cidade são contribuintes para o alto IQA 

(SANEAGO, 2008; IMB, 2012; BRAGA, 2005). No caso da cidade de Campestre o manancial 
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(Córrego Guariroba) está bem próximo ao perímetro urbano, a cidade possui grande produção 

agrícola localizada em uma altitude superior a da cidade e as margens do manancial (GOIÁS, 

2011; SANEAGO, 2008; IMB, 2012). Em Quirinópolis a indústria sucroenergética pode ser a 

responsável pelo baixo valor do IQA, já que a grande área para plantação de cana-de-açúcar 

substituiu boa parte da vegetação natural (GOIÁS, 2011; IMB, 2012; DURIGON et al. 2015).  

A cidade de Rio Verde foi uma grande surpresa, pois nos dois manancias estudados, Riberão 

Abóboras e o Córrego das Lages, apresentaram valores de IQA altos, 0,58 e 0,63 

respectivamente, em relação à outras cidades que possuem atividades industriais e agropecuárias 

tão intensas, isso pode ser explicado pela boa distância dos mananciais em relação à cidade e 

uma qualidade natural elevada da água. Entretanto os valores dos paramêtros cor, turbidez e 

oxigênio consumido estão baixos, nesse caso pode-se associar às atividades agropecuárias, pois 

elas diminuem a cobertura vegetal natural aumentando o carreamento de matéria orgânica, solo e 

produtos industrializados usados nessas atividades para dentro do corpo d’água. Ressalta-se que 

no estudo nenhum dos municípios da microrregião da região de Catalão foi estudado, sendo essa 

a única microrregião do estado sem dados. 

 

Grafíco 5 – Cidades com maiores e menores IQA da mesorregião Sul 

 

 

CONCLUSÃO 

Após a apresentação dos dados e a discussão de alguns deles, pode-se perceber quatro fatores 

de grande influência na qualidade da água de uma cidade, dois deles afetam positivamente e 

outros dois negativamente. Cidade as quais possuem atividade mineradora e grande atividade 

agrícola tendem a ter o IQA reduzido, enquanto cidades com atividade turística ambiental (áreas 

preservadas) e maior altitude tendem para um IQA superior, pois as nascentes dos rios estarão 
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nesses pontos altos, sendo assim não recebem águas com qualidade já alterada vinda de outras 

localidades. 

Ressalta-se a importância de realizar estudos em bacias hidrográficas com atividade mineradora 

para compreender como essa atividade afeta a qualidade da água dos mananciais. No entanto, 

observa-se que diversos fatores afetam a qualidade das águas naturais, podendo ser eles de 

natureza antrópica ou características naturais. Desta forma, um planejamento das atividades 

realizadas em um município contribui altamente com a manutenção dessa qualidade. 
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RESUMO 

O Rio Itabirito está localizado no município de Itabirito, pertencente à rede hidrográfica do alto da 

bacia do rio das Velhas na região central do estado de Minas Gerais. Conhecer a capacidade de 

autodepuração do rio principal no município de Itabirito se mostra relevante, devido o seu 

posicionamento na hierarquização do sistema fluvial da bacia do rio das Velhas, constituída como 

importante bacia hidrográfica tanto para o estado de Minas Gerais como para alguns estados do 

nordeste brasileiro. O objetivo do trabalho consiste em avaliar o processo de autodepuração do 

Rio Itabirito, em um trecho de aproximadamente 20 km, considerando a montante e a jusante do 

lançamento da estação de tratamento de esgoto sanitário do município. O modelo metodológico 

utilizado, foi o clássico de Streeter Phelps, os parâmetros de oxigênio dissolvido (OD) e demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO5). Os resultados obtidos dessas análises foram comparados com os 

valores máximos permitidos pela Resolução 357/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), para rio de águas doce classe II, classificação do rio Itabirito conforme DN 20/97 que 

dispõe sobre o enquadramento das águas da bacia do rio das Velhas.Os resultados apontaram 
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que o rio tem assimilado a carga orgânica lançada pelo município e que as operações da ETE não 

tem alterado o parâmetro de DBO5 para limite de enquadramento de classe II, isto é 5 mg/L. 

Palavras-chaves: Oxigênio dissolvido, DBO5, Rio Itabirito, Streeter Phelps, modelagem 

matemática.  

 

INTRODUÇÃO 

A água está entre os recursos naturais fundamentais, é a que possui maior destaque, pois sua 

disponibilidade é necessária a todo tipo de vida no planeta, e para a maioria dos meios de 

produção.  É sabido ainda, que o uso da água pelo ser humano para qualquer finalidade, resulta 

na deterioração da sua qualidade, limitando geralmente seu potencial de uso.  

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), as causas de abastecimento inadequado de 

água, incluem o uso ineficiente e a degradação da água pela poluição. Para isso, são necessárias 

ações corretivas que buscam alcançar uma melhor gestão dos recursos de água potável, com 

foco particular na oferta e na demanda, quantidade e qualidade (ONU, 2016).  

O descontrole da introdução de matéria orgânica na água, pode causar danos irreparáveis ao 

meio ambiente e a população que é servida dessa água. De acordo com (SPERLING, 2007) as 

águas de um rio que recebe carga poluidora, nunca mais voltará a ter as mesmas condições 

anteriores, pois apenas alguns constituintes desta carga passam por processos de transformação 

ou eliminação completa. Nisto verifica-se a necessidade de controle e monitoramento da 

qualidade das águas em detrimento ao uso. 

O oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio, são os constituintes de maior 

relevância em termos de avaliação do impacto na qualidade da água. Isso porque o oxigênio é 

essencial para os processos metabólicos dos organismos aeróbios, o que promove o equilíbrio 

ambiental nos sistemas aquáticos. Entretanto, despejos de poluentes de origem ôrganica no meio 

aquático, pode alterar a concentração de oxigênio dissolvido, podendo levar o ambiente a 

condições anôxicas e em alguns casos alterando as formas de vida que dele depende 

(BRAGA,2005). 

Por isso o poder público vem mudando o olhar  sobre as águas, traçando medidas e determinando 

ações que promovam melhoria na saúde das pessoas, trazendo qualidade de vida. Como 

resultado dessa preocupação a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997) que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), traça diretrizes, planos e metas para a melhoria qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos. Em somatória, a Lei nº 11.445 (BRASIL,2007) institui a Política 

Nacional de Saneamento Básico (PNSB) que atua como ferramenta de planejamento estratrégico 

para a melhoria da salubridade ambiental. Para que aconteça realmente a melhoria na qualidade 

de vida da população, são gerados essas e entre outras ferramentas jurídicas que balisam as 
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ações antrópicas e a conservação dos recursos hídricos, disciplinando os seus múltiplos usos 

dentro de um limitador topográfico.  

A bacia do rio Itabirito, está inserida no contexto que à eleva a um grau de relevante contribuinte 

do rio das Velhas, porque 70% da população da região metropolitana da capital de  Minas Gerais, 

Belo Horizonte, é abastecida pelas águas do rio das Velhas em confluência com o rio Itabirito  

(HIDROAMBIENTAL CBHVELHAS et al., 2013). Essa importância não está atrelada somente na 

contribuição de vazão, mas sobretudo nas condições ambientais que á água pode apresentar.Por 

isso há sobre o município de Itabirito grande responsabilidade socioambiental, em gerenciar o 

efluente tratado e lançado no rio Itabirito. 

Diante disso, diagnosticar a qualidade da água do rio utilizando ferramentas e modelagens 

matemáticas para compreender a capacidade de autodepuração e assimilação de cargas 

poluentes, torna-se fundamental para os órgãos gestores dos recursos hídricos no processo de 

tomadas de decisões.  

Desse modo o objetivo do trabalho consiste em avaliar o processo de autodepuração do Rio 

Itabirito, em um trecho de aproximadamente 20 km, considerando a montante e a jusante do 

lançamento da estação de tratamento de esgoto sanitário do município. A partir dos resultados 

obtidos, o município de Itabirito, será capaz de aferir a eficácia do sistema de tratamento de 

esgoto no município e qual o grau de perturbação as operações da ETE, pode ocasionar no meio 

áquatico natural, subsidiando planos de monitoramento e ações voltadas para a preservação da 

qualidade ambiental no rio Itabirito e a jusante do mesmo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

A modelagem matemática para o tratamento dos dados coletados foi baseado e estruturado no 

modelo de Streeter-Phelps, considerado pela engenharia ambiental, como modelo clássico dos 

programas de qualidade das águas de rios (SPERLING, 2005). O conceito comum da formulação 

do  modelo Streeter Phelps é que a taxa de decomposição da matéria orgânica no meio aquático 

(ou taxa de desoxigenação dL/dt) é proporcional à concentração da matéria orgânica presente em 

um dado instante de tempo (STREETER,1925). Todavia não é objeto de estudo detalhar e 

verificar a modelagem matemática proposta por Streeter Phelps, mais tomar por base o conceitual 

metodológico para observar o consumo de oxigênio no rio Itabirito em detrimento do decrécimo da 

Demanda Bioquímica de Oxigênio a 5 dias (DBO5).  

Para as amostragens em campo, a metodologia se referenciou na NBR nº 9898 (ABNT,1987), que 

dispõe sobre Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. 

Para os procedimentos experimentais em laboratório foram utilizados o Standard Methods of the 

Examination (STANDARD, 2012). 
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A escolha dos pontos de coleta na calha do rio, seguiu os critérios como, uso e ocupação do solo, 

posicionamento da estação de tratamento e locais onde não possui coleta do esgoto, e foram 

geolocalizados por meio do uso de GPS (Garmin 78-Serie), onde foram dadas latitude, longitude e 

altitude do ponto de lançamento. Na tabela 1 estão descritos os pontos de coleta, bem como suas 

coordenadas. 

 

Tabela 1. Pontos de coleta e coordenadas geográficas 

Fonte. SAAE Itabirito 

 

As coletas foram realizadas durante os 12 meses de 2016, para atender a sazonalidade do ano. 

Os principais dados de entrada no modelo são os parâmetros DBO5, Oxigênio Dissolvido (OD) e a 

vazão. A determinação da DBO5 foi realizada pelo método de Winkler e a medição do consumo de 

oxigênio foi realizado utilizando sonda para DBO Hach.  

A equação aplicada para o calculo de consumo de oxigênio dissolvido nas amostras de DBO5 

após perido de incubação seguiu conforme método:  

 

mg/L de DBO = (ODI - ODF) x 100,    

                            % de amostra (P) 

Onde : 

ODI = concentração de OD inicial (mg.L-1 ) 

 ODF = concentração de OD final (mg.L-1 ) 

P = porcentagem da amostra da proveta em ml 

O resultado considerado , é a media dos valores de DBO, onde a quantidade de % O2 consumido 

represente 30% a 80% da quantidade inicial para métodos de eletrodos, como foi o nosso caso. 

Para amostras onde o consumo foi maior que 80%, representou excesso de consumo ou erro de 

diluição para consumo menor que 30%, algum inibidor pode ter impedido o crescimento 

bacteriano. As amostras que não atenderam  os percentuais previstos pelo método, foram 

descartadas.   

Para os experimentos de oxigênio dissolvido em mg/L, no rio, foram realizados em campo durante 

as coletas, oximetro medidor Hq40d da Hach com sonda acoplada. 

Código do ponto Descrição dos pontos de coleta Coordenadas Geográficas UTM 

P1 Parque Ecológico S 20° 13 40  W 43° 48 18 

P2 Ponte Marzagão S 20° 11 98  W 43° 48 41 

P3 Ponte do Bem-Te-Vi S 20° 08 26  W 43° 47 54 

L - ETE Lançamento ETE S 20° 12 48  W 43° 48 04 

Para o percentual de O2 consumido = (ODI – ODF) x 100 

                                                                      ODI 
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Na obtenção dos dados de vazão no rio, a metodologia utilizada foi a NBR nº 13.403 (ABNT, 

1995). Os dados medio de vazão do lançamento da estação, foi obtido através da calha parshall 

com medidor ultrasônico onde podem ser conferidos na tabela 2.   

 

Tabela 2. Dados de vazão 

 

 

 

 

 

Fonte. SAAE Itabirito 

 

Outra informação relevante para quantificar a carga orgânica em relação a capacidade hidráulica 

do rio, foi verificar a projeção de crescimento da população em um equivalente a 20 anos. O 

método utilizado foi o cálculo de projeção geométrica.  

A tabela 3 mostra a evolução da população de Itabirito conforme dados do Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Brasil, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). Nota-se que do ano 2000 para o ano 2010, houve significativo crescimento populacional 

e esse fator pode ser dado, devido ao potencial minerário que a cidade possui, atraindo migrantes 

de outras regiões do país em busca de melhoria da qualidade de vida.  

 

Tabela 3. Evolução do numero de habitantes de Itabirito-MG.  

Ano Número de habitantes 

1991 28.678 

2000 35.245 

2010 43.566 

Fonte. Atlas PNUD. 

 

 

Acredita-se que à medida que há o crescimento populacional, maior pode ser a contribuição dá 

poluição por matéria orgânica nos recursos hídricos. Para isso segundo a metodologia de 

crescimento populacional geométrico, estima-se crescimento para a população do município 

conforme tabela 4 abaixo.  

 

 

Qmedia m
3/S PONTO SAZONALIDADE 

2,8 Rio Itabirito Período seco 

5,0 Rio Itabirito Período chuvoso 

0,1 ETE Itabirito Calha parshall 
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Tabela 4. Estimativa do crescimento populacional geométrico de Itabirito 

Ano População Ano População 

2016 49.478 2027 62.472 

2017 50.538 2028 63.811 

2018 51.621 2029 65.178 

2019 52.727 2030 66.575 

2020 53.857 2031 68.001 

2021 55.010 2032 69.458 

2022 56.189 2033 70.946 

2023 57.393 2034 72.466 

2024 58.623 2035 74.019 

2025 59.879 2036 75.605 

2026 61.162 2037 77.225 

Fonte. SAAE Itabirito. 

 

De acordo com a análise dos dados da tabela 4, é possível evidênciar relevante crescimento 

populacional para os proximos  20 anos, em função disso, aumento no volume de esgotos, sendo 

necessário aprimoramento da estação de tratamento de esgoto já existente. O aumento do 

volume de esgoto torna eminente e a preocupação da autarquia em verificar suas tecnologias 

para tratamento de esgotos, além da capacidade do corpo receptor em assimilar a matéria 

orgânica lançada nos recursos hídricos do município, que por hora servirão como fonte de 

abastecimento para a população da região metropolitana de Belo Horizonte.  

O dado de vazão de esgoto é essencial, pois traz característica da carga de DBO. Para 

(SPERLING, 2005) a DBO5 demonstra de forma indireta a matéria orgânica, já que aferi a 

quantidade de oxigênio consumido por bactérias aeróbias, para metabolizarem a carga orgânica.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

ASPECTO HIDRODINÂMICO 

É sabido que os poluentes ao entrarem em contato com o meio aquático sofrem diversas 

alterações em suas características físicas e químicas. Considerando que os corpos d’água não 

são estáticos e por si só apresentam movimento dado pela gravidade e as cotas altimétricas da 

bacia, é que os poluentes são transportados do seu ponto de despejo alcançando outras regiões 

do ambiente aquático. Nisto se observa que quanto maior for à intensidade e a velocidade do 

escoamento e drenagem do rio, maior será a dispersão dos poluentes no meio líquido. 
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Segundo (BRAGA, 2005), há duas maneiras de difusão dos poluentes, a saber, molecular e 

turbulenta. A molecular em suma na maioria das vezes suas concentrações são nulas, todavia, na 

difusão turbulenta onde o escoamento da água provoca mistura mais rápida devido à existência 

de turbulência, observa-se maior interação entre os dois fluidos isto é, a diluição que é o resultado 

do processo de mistura entre o despejo e a água presente no corpo de água.  

Uma das principais causas que pode diluir o esgoto inatura e o esgoto tratado da ETE  no rio 

Itabirito, pode está atrelado às estruturas geomorfológicas que drenam a bacia do município para 

o seu ponto exutório. Em aferições em campo, a altitude encontrada no ponto de lançamento do 

efluente tratado, foi de 846 metros. 

 

ASPECTO FOTOQUÍMICO 

Foi avaliado ao longo do trecho observado, as condições de luz solar e temperatura média do rio, 

porem não vamos nos ater nos dados de temperatura, já que o mesmo não foi selecionado como 

parâmetro comparativo para averiguação da autodepuração da matéria orgânica lançada no rio 

Itabirito. Nesse caso a temperatura foi avaliada pelo fato de a mesma ser responsável pela 

solubilização de gases e a cinética de reações químicas, o que influência bastante com suas 

variações ao o longo do rio e das estações do ano.  

Em observação ao grau de atenuação dos feixes de luz que penetram no rio, pode ser favorável 

para a realização dos processos fotossintéticos, Mesmo possuindo mata ciliar protegida, a mesma 

é bem aberta em quase todo o corpo hídrico, o que pode concluir que há uma considerável 

interação dos fótons com a região liminética do curso da água.Nisso é entendido que a energia 

dos fótons, é crucial para o metabolismo dos organismos fotossintéticos.  

A figura 1 mostra grau de  preservação da mata ciliar do rio Itabirito. 

 

Figura 1 . Estação de Tratamento de Esgoto do Município de Itabirito. 

 

Fonte. Google Earth 
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A soma dos mecanismos hidrodinâmicos com a capacidade autotrófica do rio, pode ser favorável 

à assimilação da matéria orgânica, no entanto, deve levar em consideração a carga afluente 

lançada que será discutido na próxima seção. 

 

ASPECTO BIOQUÍMICO 

O mecanismo bioquímico de um corpo de água é conhecido pela sua cadeia alimentar onde pode 

ser observado um equilíbrio que não necessariamente é estático entre a produção, o consumo de 

matéria e energia. Por isso quando a matéria orgânica biodegradável é lançada no meio aquático, 

os organismos decompositores começam imediatamente a degradar a matéria despejada e isso 

implica no consumo indireto de oxigênio dissolvido. Entende-se que quanto maior for a 

concentração de matéria orgânica presente no esgoto lançado, maior será o consumo do oxigênio 

dissolvido. 

Considerando visão integrada da gestão ambiental dos ecossistemas, a compreensão da 

autodepuração de um rio é de fundamental importância para a tomada de decisões de cunho 

politico. Na prática o conhecimento de autodepuração implica na utilização da capacidade de 

assimilação do rio, no estabelecimento de classes, enquadramentos e critérios de lançamentos . 

 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO  

(BRAGA, 2005) define DBO5 como a quantidade de oxigênio utilizado no processo aerobio de 

organismos decompositores para a decomposição completa da materia orgânica lançada na água. 

Por isso a DBO5 pode ser utilizada como parâmetro, onde mensura o potencial depurador de um 

curso d’água. Na figura 2 são descritos os fenômenos que envolve o balanço de OD. 

 

Figura 2. Fenômenos integrantes no balanço de OD. 

 

Fonte. (SPERLING 2007). 
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A tratativa dos dados de DBO5 e OD no rio Itabirito é demonstrada na figura 7. Que correspondem 

à somatória de doze experimentos para os parâmetros de demanda bioquímica de oxigênio e 

oxigênio dissolvido.  

O ponto um está a montante da ETE e foi determinado nas proximidades do parque ecológico 

municipal. A ideia principal da determinação desse ponto, consiste em sua localização uma vez 

que o mesmo pontua todo o esgoto que foi lançado no rio de maneira in natura. O principal 

objetivo desse ponto, foi verificar se há a depleção do oxigênio dissolvido em relação ao consumo 

da matéria orgânica.Isso serve para realizar uma síntese entre a carga de efluente que o 

município lança sem tratamento no manancial. Atualmente o municipio lança em média 35% do 

total dos esgotos gerados no municipio sem tratamento. Já a carga que a ETE lança corresponde 

a 65% do total dos esgotos gerados (SNIS, 2017).  

Em relação a vazão do manancial, em avaliações no período seco entendido entre maio a agosto 

de 2016, a vazão média do rio foi de 2,8 m3/s, já em períodos mais chuvosos compreendidos 

entre os meses de janeiro a abril e outubro a dezembro de 2016, verificou-se vazões de até 5 m3/s 

A média de doze coletas, uma para cada mês, para caracterizar a DBO5 do efluente tratado da 

ETE que foi de 46,76 mg/L. Já a vazão média de lançamento da ETE no corpo receptor foi 

estimada em 100 L/s. 

De acordo com a figura 3, foi possível verificar no trecho do ponto um, localizado a montante da 

ETE (3 km), já contaminado com materia orgânica pelos 35% do volume de esgoto que é 

despejado no rio sem tratamento, não foi evidenciado depleção considerável de oxigênio 

dissolvido. 

 

Figura 3. Ponto de coleta 1 (Parque Ecológico) 

 

Fonte: SAAE Itabirito 
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O ponto dois foi determinado na ponte do bairro Marzagão, jusante a ETE (2 km). O intuito foi 

aferir se houve diminuição  da carga lançada a partir do ponto um até o ponto dois ,considerando 

distância eles, velocidade do escoamento do rio e a junção das cargas lançada inatura e a carga 

da ETE (Figura 4). 

 

Figura 4. Ponto de coleta 2 (Ponte do Marzagão) 

 

Fonte: SAAE Itabirito 

 

No ponto três, sua determinação se deu na ponte do Bem-te-vi que está a jusante do ponto dois  a 

aproximadamente 15 km da ETE. Do trecho dois até o trecho três, há consideráveis turbulências 

no rio dada pelas caracteristícas geomorfológicas do terreno. Espera-se com isso que haja 

interação do oxigênio atmosférico com o meio aquático (Figura 5 e 6). 

 

Figura 5. Trecho com turbulência 

 

Fonte. SAAE Itabirito 
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Outro fator relevante é que há inúmeros canais hídricos que confluenciam com rio itabirito ao 

longo de sua calha,o que pode contribuir para a diluição da carga lançada da estação de 

tratamento. Essa contribuição pode atribuir o fator de assimilação da matéria orgânica por diluição 

e não somente por autodepuração.   

 

Figura 6: Ponto de coleta 3 –Ponte do Bem- Ti- Vi 

 

Fonte: SAAE Itabirito 

 

A figura 7 mostra o comportamento da DBO5 lançada ao longo dos pontos delimitados no trecho 

avaliado. É possivel observar que a medida que o perfil traçado se distância do ponto um, em 

direção ao ponto três, o parâmetro de DBO5 no rio decresce e o perfil de oxigênio dissolvido 

aumenta. Isso mostra a eficiência ecológica do corpo hídrico em diluir ou depurar a matéria 

orgânica introduzida ainda que os valores foram relativamente pequenos.  

Figura 7- Comparação do consumo de DBO com oxigênio dissolvido ao longo do trecho do 

rio Itabirito 

 

Fonte: SAAE Itabirito 
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Em comparação com o disposto pela resolução Conama nº 357/2005 (BRASIL, 2005), as águas 

de classe II devem atender o parâmetro de DBO5 em 5 mg/L. Com base nos dados compilados na 

figura 8, a média de DBO5 no trecho estudado , foi de 3,5 mg/L para o ponto mais próximo da 

ETE, e 2,0 mg/L para o ponto mais distante a 20 km, isto é ponto 3. Conforme deliberação 

normativa nº20 ( 1997) o Rio Itabirito é classificado em classe II. Para efeito de DBO5, o parâmetro 

atende as duas ferramentas jurídicas, estadual e federal. No entanto vale destacar que o foco 

investigativo, não foi o enquadramento, mais abordar o processo de assimilação da matéria 

orgânica lançada no rio quer por ordem de diluição ou por fenômeno de autodepuração. 

 

CONCLUSÃO 

A investigação sobre a capacidade de autodepuração do rio mostrou que o corpo receptor tem 

porte e condições ecológicas naturais para assimilar a atual carga de matéria orgânica lançada, 

mas que provavelmente, deve-se pensar em expansões no sistema de esgotamento sanitário em 

detrimento ao crescimento urbano previsto até 2037. O estudo trouxe experiências sobre a 

capacidade de autodepuração do rio Itabirito, em distâncias relativamente pequenas, isto é, 20 

km. 

A operação da ETE se mostrou eficiente nesse processo uma vez que seu lançamento, não altera 

as características de DBO5 e OD previsto no enquadramento de classe II determinada pela DN nº 

20 (1997). As condições geomorfológicas da rede hidrográfica do rio conforme apontado, pode ter 

contribuído para a interação do oxigênio atmosférico na massa líquida, fornencendo energia para 

os organismos aeróbios presente no meio aquático metabolizarem a matéria orgânica. Além disso 

a contribuição de canais afluentes do rio Itabirito, pode colaborar para a diluição da matéria 

orgânica e não precisamente atribuir a depleção da DBO5 exclusivamente ao fenômeno de 

autodepuração.   

A experiência de investigar a autodepuração do rio Itabirito trouxe para o município a preocupação 

em analisar a necessidade de ampliação da atual instalação do sistema de esgotamento sanitário 

atrelado ao crescimento populacional.  

O resultado desse estudo pode nortear ações para o cumprimento de objetivos e metas 

determinados no PMSB e para contextualizar o previsto no art. 7° inciso I da Lei nº 9.433 (1997). 

Além disso compreender a dinâmica ecológica dos recursos hídricos do município de Itabirito, 

contribui para a evolução nas pesquisas em saneamento básico, no avanço de tecnologias 

ambientais capazes de atender os desafios da engenharia ambiental e sanitária e para a 

construção de políticas em recursos hídricos e saneamento ambiental contextualizada com a 

realidade ecológica do curso hídrico.  
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RESUMO 

O enquadramento de corpos hídricos é um instrumento de planejamento, presente do Art. 9º da Lei 

Federal nº 9.433/1997 que visa “assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais 

exigentes a que forem destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas, 

mediante ações preventivas permanentes” (POLÌTICA NACIONAL DE RECURSOS HÌDRICOS, 

1997), desta maneira o processo de análise continuo da qualidade dos corpos d´água se faz 

necessário para garantir a aplicação da Política Nacional de Recursos Hídricos e assegurar a 

proteção dos mananciais que possam vir a serem utilizados para o abastecimento público. 

No ano de 2.016 foi realizado um estudo sobre o Índice de Qualidade de Água – IQA (2017) das 

nascentes urbanas do Município de Assis, sendo identificado por JOSELINO et al (2016) o nível 

de qualidade (de péssimo a ótimo) para as nascentes urbanas, dentre elas o objeto de análise 

deste trabalho.  

Palavras-chave: Recursos Hídricos, Instrumentos de Gestão, Normas Legais. 

 

INTRODUÇÃO 

O Córrego do Jacu encontra-se no perímetro urbano do Município de Assis-SP, tendo sua 

nascente aflorando atrás do prédio da Câmara de Vereadores do Município de Assis-SP. 

Sendo um dos primeiros corpos hídricos atingidos pela expansão urbana do Município de Assis, 

segundo a legislação vigente e o Plano de Bacia Hidrográfica do Paranapanema (Bacia 
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Hidrográfica Interestadual, abrangendo os Estados de São Paulo e Paraná), é o mais atingido por 

descartes irregulares e águas pluviais do sistema de drenagem urbana. Desta maneira, há a 

necessidade de avaliação do corpo hídrico em questão, confrontando as legislações e normativas 

existentes quanto sua classificação e os atuais estudos realizados. 

 

Figura 1: Localização do Córrego do Jacú, Assis – SP: 

 

FONTE: GOOGLE EARTH, 2017. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi a comparação entre a classificação do corpo hídrico do Córrego do 

Jacú, localizado no Município de Assis – SP, de acordo com as deliberações e decretos existentes 

e as análises realizadas através de pesquisas acadêmicas, com a finalidade de se verificar a 

compatibilidade entre o estabelecidos por meio das legislações vigentes e a atual situação do 

corpo hídrico em análise para desta maneira as autoridades locais possam realizar o 

monitoramento e controle mais eficiente das atividades do entorno do corpo hídrico, em especial 

da Estação de Tratamento de Esgoto que utiliza do mesmo para a diluição de efluentes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado o levantamento bibliográfico referente a legislações e resoluções com a finalidade de 

identificar o enquadramento que define a classificação dos corpos hídricos do Município de Assis. 
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Após este levantamento foi identificado trabalhos técnicos/acadêmicos que foram utilizados para 

subsidiar as análises relativas ao corpo hídrico em questão. 

Com as análises realizadas, foi realizado um confrontamento entre o enquadramento vigente e os 

resultados obtidos por JOSELINO et al (2016), com o objetivo de identificar se houve alteração na 

classificação do corpo hídrico segundo a Resolução CONAMA nº357/2005 e a Resolução CBH nº 

03/1993. 

Também foi localizado o Decreto Estadual nº 39.173/1994, que dispõe sobre o enquadramento do 

Córrego do Jacú e do Córrego do Fortuninha, sendo utilizado como parâmetro na análise dos 

enquadramentos à jusante e à montante da Estação de Tratamento de Esgoto da SABESP, 

localizado próximo a divisa entre os Municípios de Assis e Cândido Mota, sendo também esta 

divisa como parâmetro da mudança de Classe 2 (da nascente a divisa) para Classe 3 (após a 

divisa) do Córrego do Jacú. 

O levantamento bibliográfico apontou para uma quantidade considerável de estudos 

técnicos/acadêmicos e legislações tendo os Córregos do Jacú e Fortuna/Fortuninha como objeto, 

com pouco material referente aos demais córregos do Município de Assis. Isto se justifica pela 

presença de Estações de Tratamento de Esgoto – ETE´s instaladas ao logo destes dois corpos 

hídricos, o que evidencia a necessidade do monitoramento da qualidade de água ao longo do seu 

percurso, em especial a pontos à montante dos lançamentos de efluentes tratados. 

Com esta perspectiva, é de extrema importância o monitoramento da qualidade da água de 

acordo com as normas vigentes, com a finalidade de realizar estudos comparativos para 

acompanhar as possíveis mudanças de enquadramento necessárias do corpo hídrico em questão. 

Tendo estes itens em pauta, o presente trabalho ocupara-se em confrontar as resultados obtidos 

por JOSELINO et al (2016) com a classificação dada pela CBH nº 03/1993, sendo indicada como 

Classe 2 o corpo d´água do Jacu no trecho em análise segundo os parâmetros da Resolução 

CONAMA nº 357/2005 e apontar a classificação oficial do corpo hídrico após o trecho de divisa 

entre os Municípios de Assis e Cândido Mota, de acordo com o Decreto Estadual nº 39.173/1994. 

 

RESULTADOS 

O trabalho realizado por JOSELINO et al (2016) indica que grande parte das nascentes urbanas 

foram classificados como “bons”, apresentando alguns níveis de qualidade variáveis de acordo 

com as características do entorno (como o uso e ocupação do solo, presença de APP´s 

adequadas, etc). 

Há ainda a análise detalhada da classificação do corpo d´água em questão no que tange sua 

Classe e a mudança que ocorre na divisa dos Município de Assis e Cândido Mota, salientando a 

presença de uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de operação da SABESP. Observa-se 

a Classe 2 da nascente até a divisa municipal e após a divisa o enquadramento como Classe 3. 
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Sugere-se o acompanhamento do IQA (ANA, 2017) de pontos à jusante e à montante da referida 

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE e o encaminhamento ao Comitê de Bacia Hidrográfica 

do Médio Paranapanema dos resultados das análises do trecho após a divisa dos Municípios de 

Assis e Cândido Mota com a finalidade de aprimoramento do tratamento do esgoto do Município 

de Assis para que possa melhorar o processo de tratamento da ETE indicada, com o objetivo de 

garantir a qualidade da água para os mais diversos usos e gerar a economia para o tratamento da 

água captada no corpo d´água em análise para usos à montante. 

 

CONCLUSÃO 

Com a análise realizada “in loco” e o levantamento das normas vigentes de enquadramento de 

corpos hídricos, faz-se necessário o encaminhamento das análises presentes no trabalho de 

JOSELINO et al (2016) ao Comitê da Bacia Hidrográfica com a finalidade do atendimento da 

Resolução CONAMA nº 357/2005 e da Lei Municipal nº 5.300/2009 que dispõe sobre a proteção 

dos mananciais de interesse para o abastecimento público do Município de Assis. 

Apesar da maioria dos resultados serem classificados como “bons”, há a necessidade de um 

maior acompanhamento dos níveis de qualidade dos corpos d´água do Município de Assis, em 

especial àqueles de interesse para o abastecimento público, com a finalidade de garantir a 

qualidade e quantidade satisfatória para o atendimento do consumo da população do Município de 

Assis. 
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RESUMO  

O presente trabalho tem o enfoque na apresentação da viabilidade na formação de um consórcio 

intermunicipal delimitado por uma bacia hidrográfica sendo utilizado como referencial a Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Lajeado onde situam os municípios de Alto Alegre, Barbosa e Penápolis 

no Estado de São Paulo. Será exposto o diagnóstico situacional antes da criação do consórcio, as 

condições existentes na questão social, ambiental e econômica da época bem como o 

desenvolvimento da metodologia adotada e os resultados da adoção da gestão por meio de 

consorciamento após 26 anos de atuação.  

Palavras-chave:  bacia hidrográfica, gestão por consorciamento, mata ciliar, preservação 

ambiental 

 

INTRODUÇÃO 

Na conjuntura atual em que diversos municípios brasileiros estão enfrentando a crise hídrica, o 

presente trabalho tem o objetivo de demonstrar a importância da gestão e do planejamento por 

meio do modelo de consorcio intermunicipal para garantir a preservação do meio ambiente, em 

especial a água, sendo uma alternativa viável para o aumento natural e gradativo da vazão e 

qualidade dos recursos hídricos.  

O presente trabalho foca a formação de um consórcio intermunicipal delimitado pela bacia 

hidrográfica do Ribeirão Lajeado em que situam os municípios de Alto Alegre, Barbosa e 
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Figura 1- Curvas de nível em plantio de cana-de-
açucar 

 

Penápolis.  Na época de sua criação, em 1991, a situação da bacia hidrográfica encontrava-se em 

estado de completa degradação, e a formação do consórcio foi a saída encontrada para efetivar 

os trabalhos de recuperação e preservação da bacia hidrográfica, por meio da recomposição da 

mata ciliar, manejo do solo (terraceamento e curvas de nível), conservação das estradas rurais e 

conscientização ambiental.  

Destaca-se a importância do Ribeirão Lajeado por ser o único manancial de abastecimento 

público do município de Penápolis e também para as atividades agropecuárias da microrregião. 

Historicamente, a organização da política pública de recursos hídricos considera a gestão por 

bacias hidrográficas a fim de solucionar 

conflitos de usos múltiplos da água, controle de 

usos e o desenvolvimento da agricultura e 

industria. A legislação atual que rege a política 

de recursos hídricos é a Lei 9.433/1997 que 

definiu a gestão por bacias hidrográficas em 

todo o território nacional.  

No Brasil, o reconhecimento da crescente 

complexidade dos problemas relacionados ao 

uso da água levou ao estabelecimento, em 

1976, de acordo entre o Ministério das Minas e 

Energia e o governo do Estado de São Paulo 

para a melhoria das condições sanitárias das bacias do Alto Tietê e Cubatão. O êxito dessa 

experiência fez que, em seguida, fosse constituída, em 1978, a figura do Comitê Especial de 

Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH), e a subseqüente criação de comitês 

executivos em diversas bacias hidrográficas, como no Paraíba do Sul, no São Francisco e no 

Ribeira de Iguape. Esses comitês tinham apenas atribuições consultivas, nada obrigando a 

implantação de suas decisões, e dele participavam apenas órgãos do governo. Mesmo assim, 

constituíram-se em experiências importantes e foram importantes embriões para a evolução futura 

da gestão por bacia hidrográfica (Porto, 2008). 

Deste modo, o presente trabalho pretende expor as vantagens, metodologia, resultados 

alcançados do trabalho desenvolvido pelo consórcio para a recuperação dos recursos hídricos, 

demonstrando as ações adotadas ao longo dos 26 anos de sua existência. 
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          Figura 2 – Recomposição da mata ciliar          

MATERIAL E MÉTODOS 

O modelo de consorciamento para a gestão dos recursos hídricos se fez necessário após a 

percepção de que nas últimas três décadas, anteriores a 1990, as áreas de matas naturais da 

bacia do Ribeirão Lajeado foram reduzidas em mais de 90%, cedendo lugar à agricultura (cana-

de-açúcar) e pecuária. De acordo com estudos realizados, em 1992, pela Companhia Energética 

do Estado de São Paulo (França,1992), apontaram que o desmatamento generalizado, a 

destruição da mata ciliar e o uso inadequado do solo apresentavam erosão contínua das terras 

em toda a bacia hidrográfica. A deposição dos sedimentos transportados pelas águas, em 

consequência das erosões, contribuía para o desaparecimento das áreas de baixadas nascentes. 

Os sedimentos oriundos das terras agrícolas, de modo geral, apresentavam resíduos de 

agrotóxicos e fertilizantes, fonte de poluição dos 

cursos d’água. As principais consequências do 

processo de erosão e assoreamento na bacia do 

Ribeirão Lajeado eram a redução da quantidade e 

da qualidade da água, sendo que o Ribeirão é o 

único meio de abastecimento hídrico da cidade de 

Penápolis. 

A partir dos dados de degradação na região e a 

preocupação quanto ao abastecimento de água 

chegou-se a uma conclusão de que somente ações 

integradas entre os municípios que compõem a bacia hidrográfica poderiam resolver o problema e 

assim, foi criado um consórcio intermunicipal. O Consórcio foi criado para recuperação e 

preservação da bacia hidrográfica do Ribeirão Lajeado, por meio do desenvolvimento de trabalhos 

de recomposição da mata ciliar, manejo do solo, conservação das estradas rurais e 

conscientização ambiental, tendo em vista a importância do recurso hídrico para a comunidade 

local, como único manancial de abastecimento do município de Penápolis e também para as 

atividades agropecuárias da microrregião. A exemplo desse sistema organizacional, em 1989, foi 

criado o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari com o mesmo intuito.  

No inicio dos trabalhos, foi feito um trabalho de sensibilização e conscientização junto com um 

diagnóstico da realidade da bacia com proposições de ações a serem desenvolvidas. Com base 

no diagnóstico feito, foi possível a identificação dos problemas prioritários: rápida evolução do 

processo erosivo, uso indiscriminado de agrotóxico, ausência quase total da mata ciliar, falta de 

conservação de solo e uso inadequado do solo. Concomitantemente, foi realizado um estudo pela 

IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e CESP (Companhia Energética do Estado de São 

Paulo) sobre a situação do Ribeirão Lajeado. Esta primeira etapa de conscientização e 

levantamento de diagnóstico da bacia serviram para elaboração da 2ª etapa do trabalho. A 
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segunda etapa teve inicio em julho de 1993 com o desenvolvimento do Programa de Manejo 

Conservacionista de Solo. Este programa realiza trabalhos de terraceamento em curvas de níveis, 

bacias coletoras de águas pluviais, reflorestamento da mata ciliar e conservação de estradas  nas 

propriedades que se encontram na bacia, dando prioridade e levando em consideração o 

assoreamento, tipo de solo, erosão e outros.  

O projeto em questão, neste estágio atual, contempla igualmente toda área da bacia hidrográfica 

do Ribeirão Lajeado, tendo propriedades rurais que já foram trabalhadas mais de uma vez sendo 

que de início foram estabelecidos as seguintes áreas prioritárias: 

PRIORIDADE 1: Sub-bacia médio, microbacia Penápolis;  

PRIORIDADE 2: Sub-bacia cabeceiras, microbacia Santana, Saltinho do Lajeado e Arapongas; 

PRIORIDADE 3: Sub-bacia alto, microbacia do Córrego Grande; 

PRIORIDADE 4: Sub-bacia baixo, microbacia Fazenda do Odilon. 

Os trabalhos desenvolvidos pelo Consórcio abrange a recuperação de estradas rurais, que é de 

suma importância para que a água da chuva não chegue com violência nas matas ciliares e 

posteriormente no rio com detritos que ajudam no assoreamento. Atua também no manejo 

conservacionista de solo, auxiliando os produtores rurais na criação de curvas de nível, bacias 

coletoras e outros meios de reter a água da chuva na propriedade. O manejo tem como público 

alvo, as propriedades rurais localizadas na Bacia do Ribeirão Lajeado, sendo as áreas de 

cabeceiras e nascentes as prioritárias. Para a participação no programa, é levada em 

consideração a localização da propriedade rural dentro da Bacia do Lajeado, com base no estudo 

realizado pela CESP e pelo IPT, o qual identificou as áreas prioritárias de atuação levando em 

consideração o assoreamento, tipo de solo, erosão e outros. O Consórcio realiza plantio de mudas 

nativas, que é o meio de recomposição da mata ciliar. 

Para a manutenção desses trabalhos, o Consórcio conta com repasses anuais de seus membros 

integrantes que garantem a continuidade dos trabalhos, contando também com os subsídios de 

horas máquinas.  

A autarquia do município auxilia o Consórcio com o fornecimento da infraestrutura administrativo 

além de remunerar o Consórcio com um repasse financeiro, recurso este que em 2016 foi de R$ 

510.000,00 para auxiliar nas atividades de recuperação e manutenção da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Lajeado.  

O projeto técnico do Consórcio Intermunicipal tem o acompanhamento de um engenheiro 

agrônomo. A recomposição da mata ciliar tem como parceiro a Polícia Ambiental que faz a 

fiscalização do plantio, sendo que o reflorestamento segue critérios técnicos pré-estabelecidos. 
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Figura 3 – Conservação de estradas rurais

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

O trabalho realizado desde 1993 pelo CIRL resultou no plantio de 377.217 mudas de árvores 

nativas até dezembro de 2016, sendo atendidos 581 proprietários rurais e executadas 35.804 

horas-máquinas no manejo do solo. Estes resultados quantitativos refletem na melhoria da 

qualidade da água do Ribeirão Lajeado que, ao longo destes anos, mesmos em períodos de 

estiagem, não registrou problemas de pouca vazão para suprir a demanda de abastecimento 

público e outros usos do referido rio. E, em períodos chuvosos, o trabalho conservacionista do 

solo (curvas de nível e bacias coletores de água pluvial impedem o deslocamento da camada 

superficial do solo em áreas de declive, evitando, assim, a degradação do solo e o assoreamento 

do corpo hídrico. 

Segundo Matos (2013), o modelo de gestão 

de consórcios intermunicipais de bacias 

hidrográficas são um novo modelo de gestão 

com ampliação da oferta de serviços, 

flexibilização da contratação de pessoal, 

cooperação técnica e realização conjunta de 

obras, sendo uma estrutura capaz de 

demandar com mais eficiência os recursos. 

Desta forma, é inquestionável que o modelo 

de gestão de consórcio público é uma forma 

eficiente para efetiva implementação de 

políticas públicas de recursos hídricos. 

Como resultado, é perceptível que o modelo de consórcio está sendo eficiente sendo que os 

desafios da disponibilidade hídrica vem sendo tratado além do limite territorial de cada município,  

abrangendo a bacia hidrográfica inteira. A parceria com os produtores rurais foi sendo alicerçada 

com as ações durante os 26 anos de existência do consórcio.  

Além do mais,  o principal resultado, palpável e inquestionável é a manutenção do nível de água 

do Ribeirão, mesmo na  seca, a qual, em níveis de fornecimento de água, não foi afetada em 

nossa cidade. Com o crescente aumento de registro de fontes e nascentes que secam e 

reservatórios que são completamente desabastecidos, Penápolis ficou ilesa.  

Outra resultado é o reconhecimento do projeto representado na forma de premiações, destacando 

os reconhecimentos descritos na tabela 1. 

A crescente participação dos proprietários rurais ao longo dos anos é outro indicador do êxito do 

projeto, sendo que adesão voluntária tem crescido ao longo dos anos, conforme demonstrado na 

tabela 2.  
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Tabela 1- Premiações/reconhecimentos do projeto : 

ANO RECONHECIMENTO
2015 Finalista do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2015 -  A Importância do Planejamento 

para a Preservação dos Recursos Hídricos – Categoria Gestores Públicos 
2011 Financiamento a fundo perdido - CAIXA – Fundo Socioambiental no valor de R$ 435.504,77 
2010  2º Lugar no Premio ANA (Agencia Nacional de Águas) na categoria Organismos de Bacia 
2010 Premiação da Chamada Pública “Práticas Inovadoras em Revitalização de Bacias Hidrográficas” – Ministério 

do Meio Ambiente – Secretaria de Recursos Hídricos  
2008 Finalista do Prêmio ANA 
2008 Selo Cidade Cidadã- 4º edição – promovido pela Câmara dos Deputados – categoria de municípios até 

100.000 habitantes – sub-categoria de Recuperação / regeneração de áreas degradadas 
2007 3º lugar no Prêmio Von Martius de Sustentabilidade – Câmara Brasil – Alemanha – Categoria Natureza  - 

projeto: Gestão ambiental através de Consórcio Intermunicipal Ribeirão Lajeado 
2005 finalista na premiação do Prêmio Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM Brasil) promovido pelo 

Ministério do Planejamento 
2004 Honra ao Mérito Ambiental  do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê devido aos relevantes serviços 

prestados ao meio ambiente na bacia hidrográfica, pelo Consórcio Intermunicipal Ribeirão Lajeado 
2003 Honraria de participar de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo sobre os comitês de bacias 

hidrográficas, onde foi feito matéria sobre o trabalho do Consórcio Intermunicipal Ribeirão Lajeado. 
1997 Programa Gestão Pública e Cidadania da Fundação Getúlio Vargas (SP), sendo classificado entre os quinze 

finalistas, recebendo prêmio de R$ 3000,00 (três mil reais ) e certificado de mérito.  
1996 Convênio com o Fundo Nacional do Meio Ambiente – Ministério do Meio Ambiente – aquisição de uma pá 

carregadeira e uma máquina esteira para execução dos serviços de manejo de solo 

 

Tabela 2- Resumo das Atividades de 1992 a 2016.  

QUANTIDADE HORAS MAQUINAS PROPRIEDADES ATENDIDAS PLANTIO

1992 -o- -o- 1.365 

1993 2.000 h 18 125 

1994 1.200 h 27 2.642 

1995 -o- -o- 9.865 

1996 1.100 h -o- 6.464 

1997 4.467,2 h 35 23.633 

1998 3.011 h 14 81.809 

1999 391 h 18 61.000 

2000 2.549,5 h 11 -o- 

2001 2.206 h 24 12.552 

2002 1.553 h 21 10.087 

2003 1.803 h 27 8.400 

2004 1.465 h 36 10.000 

2005 349 h -o- 8.150 

2006 769 h 32 16.605 

2007 1.830 h 39 13.573 

2008 1.815 h 29 21.669 

2009 1.447 h 54 23.991 

2010 1.189 h 21 12.426 

2011 1.353 h 48 3.885 

2012 1.930,5 h 60 4.583 

2013 1.212 h 11 10.854 

2014 945 h 33 10.697 

2015 774 h 24 16.628 

2016 1.066 h 25 6.760 

TOTAL 35.804,70 h 581 377.763
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Segue demonstratativo gráfico com a quantidade de mudas plantadas acumuladas anualmente a 

fim de demonstrar o crescimento de participação de proprietários rurais ao longo dos anos. 

 

Figura 1 – Quantidade de mudas plantadas acumuladas anualmente 

 

 

CONCLUSÃO 

Nota-se que uma visão sistêmica, voltada para o futuro, que conhecer o passado faz-se 

necessária para a solução de problemas muito comuns à sociedade moderna. O planejamento a 

longo prazo e o acompanhamento contínuo dos trabalhos trazem resultados surpreendentes, que 

podem ser reproduzidos em todas as esferas, especialmente nesse caso, por tratar-se da 

preservação de um bem tão primordial e valioso: a água. A gestão dos recursos hídricos por meio 

da criação de um consórcio intermunicipal traz evidencia de ser eficiente e produtivo com uma 

gestão de modelo de referência em que a delimitação territorial das áreas dos três municípios não 

é fator impeditivo para a prática de ações em benefício ao meio ambiente. Desta forma, é um 

projeto que pode ser reaplicado em outras regiões do Brasil e que usa tecnologias de 

conhecimento acessível a todos os profissionais da área ambiental. 
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RESUMO  

Nos últimos anos a preocupação com a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos tem 

levado o ser humano a modificar seus hábitos de consumo. A ineficiência de um sistema de 

manutenção nos pontos de consumo e a falta de sensibilização dos usuários relacionados ao uso 

racional de água, demonstra a importância deste estudo. A escolha do ambiente escolar baseou-

se no fato dos usuários serem considerados multiplicadores de conhecimento. As análises 

possibilitaram a verificação dos hábitos dos usuários nas atividades que envolvem o uso da água, 

por meio de observações e questionários realizados na pesquisa em campo. O diagnóstico de 

consumo possibilitou o cálculo do indicador de consumo, e avaliou o índice de percepção dos 

usuários e as atividades que necessitam ser modificadas. Outra medida para potencializar o uso 

racional, foi a indentifiação dos aparelhos que necessitam de reparos, corrigindo os vazamentos e 

realizando a substituição por equipamentos economizadores nos pontos de consumo. A partir do 

cálculo de indicador de consumo  foi possível identificar que a escola se encontra fora dos 

padrões propostos na bibliografia (de 10 a 20 litros/aluno/dia), uma vez que apresentou um IC 

médio de 23 litros/aluno/dia. Com a correção das patologias encontradas o novo IC diminuirá para 

18 litros/aluno/dia, adequando-se ao recomendado. 

Palavras-chave: indicador de consumo, índice de percepção dos usuários, perdas. 

 

INTRODUÇÃO 

A maior parte dos núcleos urbanos desenvolveu-se em áreas próximas de corpos d’água, 

intensificando e diversificando seus usos. Dados da UNESCO (2015) preveem um aumento de 
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55% da demanda hídrica em 2050, principalmente devido à crescente demanda do setor 

industrial, dos sistemas de geração de energia termoelétrica e dos usuários domésticos. 

Cada vez mais as discussões sobre busca por alternativas para a melhoria ao acesso à água 

potável, bem como a otimização do consumo de água, lideram o ambiente intelectual. Alternativas 

como o uso racional de água e reúso são levantadas como ações que mitigam os problemas de 

escassez hídrica. 

As medidas de racionalização do uso e do reúso, que objetivam a conservação da água, podem 

ter os resultados maximizados seguindo um correto ordenamento destas.  WAN ALWI et al. (2008) 

descreve a racionalização do uso como prioridade nas ações, sendo posteriormente identificadas 

as perdas físicas, os hábitos e procedimentos operacionais que geravam desperdício, 

possibilitando a adoção de intervenções de ordem comportamental e física e posteriamente se 

trabalhar a idéia e reúso. 

No Brasil encontram-se em diversos estados boas iniciativas, práticas e programas técnicos com 

finalidade de economia de água. O primeiro estado a implantar esses programas e que 

apresentam os melhores resultados é São Paulo, podendo citar o Programa de Uso Racional da 

Água – PURA/USP (NUNES, 2006). 

Iniciado em 1997, a premissa básica do PURA é o conhecimento das características físicas e 

funcionais de um sistema para o planejamento de ações mais eficientes de redução de consumo 

de água, com o objetivo de melhorar a forma como a água é utilizada, diminuindo perdas e 

desperdícios e conscientizando a população da importância da preservação (OLIVEIRA, 1999). 

Assim como o PURA, o programa de conservação de água (PCA) é composto por um conjunto de 

ações a serem especificadas caso a caso em função das atividades consumidoras e dos usuários, 

de acordo com a viabilidade técnica e econômica de implantação, a partir da análise da demanda 

(SAUTCHÚK, 2004).  

No entanto, Cheng e Hong (2002) apud Pedroso (2008) salienta que mesmo diante da relevância 

no conserto de vazamentos e substituição de aparelhos para a redução do consumo de água, 

uma análise profunda dos hábitos dos usuários deve complementar estas ações. Corraborando 

com esta ideia, Ywashima (2005) desenvolveu um método de avaliação do comportamento dos 

usuários nas atividades que envolvem o uso da água, através da aplicação de questionários e 

preenchimento de planilhas de observação, para a determinação do cálculo do índice de 

percepção dos usuários - IU. No estudo, os resultados mostraram que quanto maior o IU, maior a 

percepção dos usuários para o uso racional da água. 

Diante deste contexto, o ambiente escolar é considerado um espaço favorável para o estudo das 

questões relacionadas ao consumo racional de água, visto que se trata de um ambiente formador 

de cidadãos, e pode desempenhar ações na preparação de gestores e multiplicadores, para 

atuarem na sociedade, conscientizando e motivando novas atitudes quanto ao uso eficiente da 
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água nas edificações. Além dos espaços escolares possibilitam pesquisas de uso racional de 

água, pois possuem ferramentas para o levantamento do consumo de água, da percepção dos 

usuários para o uso racional e das patologias existentes que interferem no consumo (OLIVEIRA, 

2013). 

Desta forma, buscou-se realizar um diagnóstico do consumo de água e avaliar o índice de 

percepção dos usuários para o uso da água na escola de tempo integral, descrevendo conceitos e 

métodos relativos ao uso racional de água.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi desenvolvido em uma escola estadual de tempo integral, localizado na 

cidade de Goiânia. Com atividades acadêmicas nos dois turnos, possui alunos matriculados do 2º 

ao 9º ano e conta com diversos funcionários, dentre estes: professores, serviços gerais e 

administrativos. A escola é dividida em dois pavimentos, sendo o 1º andar constituído por salas de 

aula e lavatórios e o térreo por salas de aula, cozinha, biblioteca, almoxarifado, diretoria, 

secretaria, sala dos professores, banheiros feminino e masculino, quadra poliesportiva coberta, 

pátio de recreação e jardim. 

 

AUDITORIA DE CONSUMO 

A auditoria de consumo é a parte inicial do projeto, onde são realizadas atividades de coleta de 

dados para diagnóstico de uso e usuários da água, identificação de pontos de consumo e de 

perdas e do Indicador de Consumo (IC). 

Sendo assim, a auditoria possibilitou o conhecimento da distribuição dos ambientes e o modo de 

utilização de água na escola, suas instalações hidráulicas e respectivas vazões e perdas nos 

pontos de consumo. Para isto foram realizadas visitas in loco e levantamento documental para 

elaboração posterior do diagnóstico preliminar da edificação. 

 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

No levantamento do sistema hidráulico foi observado e anotado o tipo do sistema de 

abastecimento, os pontos de utilização do sistema, incluindo suas características e condições de 

operação. Os pontos de utilização do sistema (aparelhos hidrossanitários) foram identificados a 

partir de croquis, elaborados utilizando a ferramenta AutoCAD.  

Realizou-se a detecção dos vazamentos visíveis. Para as torneiras e bebedouros analisaram-se 

os danos aparentes e os volumes de perda. Para as bacias sanitárias foram efetuados os testes 

da caneta. Neste teste, após a secagem das paredes da bacia sanitária, foi traçada uma linha com 

a caneta de tinta solúvel em água cerca de 2,5cm abaixo da borda, sendo verificado se ocorrem 

interrupções na mesma pela água proveniente de algum vazamento, gerando assim os chamados 
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filetes de vazamentos, tendo por base o teste de avaliação do desempenho das bacias sanitárias 

quanto à eficiência na limpeza das paredes, contemplado na NBR 15.097 (ABNT, 2011). 

Identifica-se o volume perdido atribuindo-se um valor estimado de perda de 144Litros/dia para 

cada filete existente nas bacias sanitárias. Para os filetes dos lavatórios adota-se o valor de perda 

estimada de 144 litros/dia quando a espessura é de aproximadamente 2 mm, e 333 litros/dia para 

espessura igual ou superior a 4mm. Para o total estimado perdido, basta somar a quantidade de 

filetes obtidos em cada aparelho, ou seja, somar a quantidade de filetes totais e multiplica-los pelo 

valor proposto (OLIVEIRA, 1999). 

 

	 	 . ∗ 	 	 	 														(01) 

 

Para as perdas visíveis por gotejamento nas torneiras de finalidades gerais, com o auxílio de um 

cronômetro faz-se a contagem de gotas que são perdidas durante um período de 1 minuto. O total 

de volume perdido estimado foi calculado baseando-se nos valores de referência citados por 

Oliveira (1999), apresentados na tabela a seguir. 

 

            Tabela 00 - Perda estimada nos equipamentos sanitários. 

Aparelho/equipamento sanitário Perda estimada (L/dia)

T
o

rn
ei

ra
s 

d
e 

u
so

 g
er

al
 Gotejamento lento ( até 40 gotas/min)  8 

Gotejamento médio (entre 40 e 80 gotas/min) 15 

Gotejamento rápido( entre 80 e 120 gotas/min) 26 

Vazamento no flexível 0,86 

FONTE: Oliveira (1999). 

 

Portanto, o volume total perdido em todos os aparelhos hidrossanitários que apresentaram 

patologias, foi identificado como os vazamentos visíveis. 

Na detecção dos vazamentos não visíveis foi realizado o teste do hidrômetro (Figura 1), conforme 

descritos por Sabesp (2015). O teste do hidrômetro é utilizado para detectar os vazamentos no 

alimentador predial, devendo ser realizado no período em que não houver o desempenho de 

nenhuma atividade que envolve o uso da água.  
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Figura 1 - Método para detecção dos vazamentos não visíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Sabesp (2015). 

  

DIAGNÓSTICO DE CONSUMO 

O diagnóstico de consumo possibilitou a elaboração de um plano de intervenção com ações 

específicas para redução do consumo (OLIVEIRA, 1999). Foram mensurados: 

 Consumo mensal de água no período histórico; 

 Número de agentes consumidores; 

 consumo diário de água;  

 indicador de consumo de água; 

 volume de perda por vazamento visível e não visível; 

 Índice de vazamento; 

 Índice de perda por vazamento visível e não visível. 

 

  Índice de Vazamento 

 O índice de vazamento é definido pela relação entre o número de pontos de 

utilização com vazamento e o número total de pontos de utilização no sistema, em 

percentagem, dado pela Equação 02:  

 

	
∑

∑
∗ 100																																																														                             (02) 

 

 

Onde: 

 IV: índice de vazamento dado em porcentagem (%); 

 Pv: número de pontos de utilização do sistema com vazamento; 

 Pt: número total de pontos de utilização do sistema. 
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  Índice de perda por vazamento visível e não visível 

 O índice de perdas por vazamentos é definido pela relação entre o somatório das 

perdas diárias devidas a vazamentos e o consumo médio diário, em percentagem, 

dado pela Equação 03: 

 

∑

∑
∗ 100																																																																																								(00) 

 

Onde:  

 IP: índice de perdas dado em porcentagem (%);  

 Vp: volume perdido por vazamentos em um determinado período (m3/mês);  

 Vm: volume total consumido na edificação no mesmo período (m3/mês). 

O cálculo do indicador de consumo – IC é a relação entre o volume de água consumido e o 

número de agentes consumidores de um mesmo período (Sautchúk et.al., 2005). Foram feitas 

leituras diárias do hidrômetro da escola por um período pré-determinado, excluindo sábados e 

domingos (Oliveira, 1999). Para a quantificação do número de alunos, contou-se a partir da lista 

de presença obtida com os professores de cada um dos dias analisados, obtendo-se o consumo 

em “Litro/Aluno/Dia”. Com todos os dados adquiridos, utilizou-se a Equação 04 para o cálculo do 

indicador de consumo mais próximo do real da escola referida.  

 

	 	á

ú 	 	 	
																																																				(00)          

 

Onde: 

 Consumo de água: dado em litros por dia; 

 Número de agentes consumidores: é a soma dos alunos que frequentam a escola. 

 

ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS (IU) 

Por meio da aplicação de questionários, entrevistas e observações, foram avaliadas as atividades 

que envolvem o uso da água para cada ambiente da escola, conforme metodologia proposta por  

Ywashima (2005) (Tabela 02). Na avaliação foram estabelecidas alternativas que apontam as 

formas de realização das atividades com o uso deste recurso, apresentando pontuações maiores 

para a forma mais econômica, menores para as formas menos econômicas e, em alguns casos, 

pontos medianos para opções intermediárias, de modo a atingir a somatória das pontuações 

máximas.  
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Tabela 02 - Modelo da tabela adotada para o cálculo do IU. 

 

Adaptado pelo autor: Ywashima  (2005). 

 

 

	

	 á
∗ 100																																																																							(05) 

 

O valor obtido do índice de percepção para cada ambiente foi marcado em gráfico, tipo radar, no 

eixo correspondente ao ambiente analisado, obtendo assim, a formação de uma área. A análise 

do gráfico de radar indica que quanto maior a área, maior será a percepção dos usuários para o 

uso racional da água na escola. 

Logo após, foi realizado o cálculo dos pontos obtidos dividindo o IUambiente por 100 e multiplicando 

pelo fator de cada ambiente (Tabela 03 e Equação 06).  

 

Tabela 0 - Fator correspondente a cada ambiente para escolas. 

Ambiente Fator 

Banheiro 50 

Cozinha 30 

Área externa 10 

Área interna 10 
Adaptado pelo autor: Ywashima (2005). 

 

1.

a

b

2.

a

b

c

3.

a

b

c

4.

a

b

c

5.

a

b

c

BANHEIROS

10 10

0 10

10 10

TOTAL DE PONTOS

com balde e rodo/vassoura, sendo o ponto de consumo aberto somente quando há 

necessidade de usar água

com pano e balde, sendo a torneira aberta somente para encher o balde

com mangueira/balde e rodo/vassoura, sendo a torneira deixada continuamente 

aberta durante a realização da atividade

com a torneira sempre aberta

com a torneira fechada durante a escovação 

atividade não é realizada na escola

permanece o tempo todo aberta (com água escorrendo)

0

Atividades Pontos Pontos Máximos

com a torneira aberta durante o ensaboamento

com a torneira fechada durante o ensaboamento 10

A maioria das pessoas escovam os dentes:

A maioria das pessoas lavam as mãos:

0 10

10

0

0 10

A descarga dos mictórios:

0 10

10 10

0 0

Em geral, a limpeza dos banheiros é realizada:

atividade não é realizada na escola

10 10

0 0

A maioria dos usuários, ao tomar banho:

deixa o registro do chuveiro aberto por mais de 10 minutos 0 10

10 10

é acionada pelo usuário somente após o uso

não tem mictório na escola

deixa o registro do chuveiro aberto por até 10 minutos
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	 ∗ 																																					(0) 

 

Os pontos obtidos foram marcados em gráfico, tipo barras, no eixo correspondente ao ambiente 

analisado. Somando a pontuação de cada ambiente, foi possível calcular o índice de percepção 

dos usuários (IUescola) com relação a todas as atividades que envolvem o uso da água.  

 

	 	%																																																																																																				(07) 

 

Segundo Oliveira (2013), o índice de percepção dos usuários é classificado de acordo com as 

seguintes faixas de abrangência listadas na Tabela 04. 

 

 
         Tabela 00 - Classificação dos valores do índice de percepção dos usuários.  

 

 

 

 

Fonte: Oliveira, 2013. 

 

 

APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 Foram considerados como usuários de água nas escolas segundo Oliveira (2013): 

a) Alunos; 

b) Professores de educação básica – PEB – (incluindo diretor e vice-diretores); 

c) Especialistas de educação básica – EEB – (supervisora e orientadora); 

d) Assistentes técnicos de educação básica – ATB – (pessoal que exerce funções na 

secretaria da escola); 

e) Assistentes de serviços básicos – ASB – (serviçais de limpeza/manutenção e merendeiras)  

Na Tabela 05 apresentam-se os tipos de questionários aplicados e o público que respondeu ao 

conteúdo básico abordado em cada um. Tais questionários resultaram de uma adaptação da 

proposta de Oliveira (2013).  

 

 

 

 

Faixa de abrangência dos valores atribuídos 
ao IU (%) 

Classificação do 
IU 

0 – 49,9 Baixo  
50 – 79,9 Médio 
80 – 100 Alto 
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Tabela 05 - Tipos de questionários e conteúdo básico abordado. 

Tipo Ambiente 
Quem o 

respondeu 
Conteúdo básico abordado 

B1 Banheiros 
Funcionários de 

todos os 
segmentos 

Forma de uso das torneiras de lavatório; 
Frequência de uso dos banheiros e dos 

bebedouros. 

B2 
Banheiro e 

Área externa 
Alunos 

Forma de uso dos lavatórios dos banheiros e 
lavatórios externos; Frequência de uso dos 

banheiros e dos bebedouros; Manutenção da 
horta/jardim. 

L 
Banheiros e 

Área interna/Externa 
ASB responsável 

pela limpeza 
Caracterização e frequência das atividades de 

limpeza e manutenção. 

C Cozinha 

ASB responsável
pelo preparo dos 

alimentos e 
limpeza da cozinha

Caracterização das atividades de limpeza; 
Forma e frequência de uso das torneiras de 
pia e das atividades que envolvem o uso da 

água. 
Adaptado pelo autor: Oliveira  (2013). 

 

Aplicou-se o questionário para todos os funcionários responsáveis pela limpeza, uma vez que 

eram poucos, assim como para os funcionários responsáveis pelo preparo dos alimentos e 

exclusiva limpeza da cozinha. Estes mesmos funcionários podem ter respondido mais de um 

questionário devido ao fato de fazerem parte do quadro de usuários do banheiro e bebedouros da 

escola. Para a aplicação de questionários tipo B1 e B2, foi necessária a realização da 

amostragem devido a grande quantidade de usuários.  

O tamanho das amostras, de alunos e funcionários entrevistados, foi determinada adotando-se a 

metodologia proposta por Bracarense (2012), considerando que para uma população finita deve-

se utilizar a Equação 08.  

 

	
. . .

. . .
																																					                                              (08) 

 

Onde: 

 n: tamanho da amostra; 

 Z: nível de confiança (%); 

 P: Quantidade de acerto esperado (%); 

 Q: quantidade de erro esperado (%); 

 N: população total; 

 e: nível de precisão (%). 

Para o cálculo do tamanho da amostra de alunos e de funcionários adotou-se P = Q = 50% ou 0,5. 

Nível de confiança de 80%, ou seja, Z = 1,28 e nível de precisão de 10%. 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 
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A população fixa da unidade escolar em estudo, totalizou 430 usuários, sendo 375 alunos e 55 

funcionários.  

 

DIAGNÓSTICO DO CONSUMO 

A partir da caracterização dos ambientes da unidade escolar, foram identificadas as atividades 

que envolvem o consumo da água e os pontos de consumo. Com os dados de consumo de água 

mensal dos anos de 2015 e 2016, traçou-se a curva de consumo, conforme Figura 02 

apresentada abaixo.  

 

Figura 02 - Histórico de consumo da edificação escolar de julho de 2015 a agosto de 2016. 

 

 

A partir da análise do gráfico pode-se concluir que os menores e maiores consumos ocorrem no 

período de férias e períodos quente e seco do ano, respectivamente. O mês de março apresenta o 

consumo mais elevado do ano e pode estar relacionado ao ingresso de novos alunos na escola, 

ou também a presença de vazamentos incomuns e em grande escala no mês referido. Foram 

registrados 32m³ de consumo mínimo em dezembro de 2015, máximo em março de 2016 no valor 

de 227m³ e média de 141,43 m³. 

 

INDICADOR DE CONSUMO (IC) 

Obteve-se um Indicador de Consumo médio calculado (ICm) de aproximadamente 23 

litros/aluno/dia, acima do recomendado por Oliveira (2013), que apresenta valores de ICm dentro 

do intervalo de 10 a 20 litros/aluno/dia (Figura 03).  
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Figura 03 - Indicador de consumo diário da edificação escolar. 

 
  

 

PERDAS VISÍVEIS E NÃO VISÍVEIS 

Para as perdas visíveis foram identificados equipamentos defeituosos, responsáveis por uma 

perda em média de 43,32 m³ de água por mês. Por meio da análise, conclui-se que 37,5% dos 

aparelhos hidrossanitários possuem, pelo menos, algum tipo de patologia.  

Não foi constatado vazamentos no alimentador predial e nem no reservatório, pois não houve 

medição registrada no hidrômetro no período avaliado.  

O cálculo do índice de perdas (IP) mostrou que 30% do volume de água consumido da escola, em 

média, deve-se somente a vazamentos, ou seja, perdas que independem da forma de utilização 

dos usuários.   

O volume de perdas diárias de 1,44 m³, possibilitou o cálculo do novo indicador de consumo, 

considerando que tais vazamentos fossem reparados e não causassem mais desperdícios. A 

partir do suposto, o novo indicador de consumo calculado (Figura 04) possui valor médio de 18,50 

litros/aluno/dia, confirmando que com as correções dos vazamentos o IC se adequaria as 

recomendações de Oliveira (2013). 
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Figura 04 - Indicador de consumo desconsiderando as perdas. 

 

  

INDICE DE PERCEPÇÃO 

O índice de percepção dos usuários para o uso racional de água dos diferentes ambientes da 

escola é apresentado na Figura 05. 

 

Figura 05 – Identificação dos pontos obtidos no IU por ambiente da escola. 

 

 

 

O banheiro, cozinha e área externa, apresentaram atividades que precisam ser modificadas para 

que haja diminuição do valor do indicador de consumo e consequente preservação do insumo. Do 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 485 

somatório das pontuações, a necessidade de intervenções no modo como a água é utilizada na 

escola, somaram 35, 5 pontos.  

Por fim, o cálculo do IUescola resultou em 64,5%, ou seja, se encontra na faixa de abrangência 

entre 50-79,9%, sendo assim classificado com um médio índice de percepção dos usuários. Isto 

significa que se faz necessário a mudança dos hábitos de uso da água, principalmente nos 

ambientes da área externa e nos banheiros que não atingiram alto grau de percepção.  

Estabelecendo uma comparação dos valores aferidos para o IU de cada ambiente da unidade 

escolar deste trabalho com os encontrados por Ywashima (2005) e Oliveira (2013), percebe-se 

que o único resultado com alto grau de percepção dos usuários nas três pesquisas, foram os 

valores aferidos para a área interna. Com relação aos outros ambientes, o presente estudo obteve 

os melhores resultados, confirmando as análises da faixa de abrangência apresentada 

anteriormente. 

 

Tabela 06 - IU para o uso racional da água em diferentes pesquisas. 

 

 

 

Ao avaliar o IUescola = 64,5%, ICm = 23 litros/aluno/dia e as condições dos aparelhos 

hidrossanitários constatou-se que não só o modo como a água é utilizada na escola tem influência 

no consumo deste insumo, há também interferência das perdas devido a constatação de 

vazamentos que foram facilmente identificados. 

 

CONCLUSÃO 

A partir do diagnóstico realizado, foi possível perceber que a escola de tempo integral analisada, 

necessita de algumas intervenções para se adequar aos padrões estabelecidos nas referências 

adotadas. 

Obteve-se um indicador de consumo médio de aproximadamente 23 litros/aluno/dia, o que foi 

possível concluir, que este valor se encontra acima do recomendado por Oliveira (2013), sendo 

adequado no intervalo de 10 a 20 litros/aluno/dia. 

No teste do hidrômetro não foram detectadas perdas no ramal predial, concluindo-se assim que 

há apenas perdas visíveis. Estas perdas visíveis detectadas, representam um índice de 

IUbanheiro 50 42,9 43

IUcozinha 80 46,7 70

IUárea externa 55 16,7 0

IUárea interna 100 85 100

Presente 

estudo (2016)
Oliveira (2013) Ywashima (2005)

IU%

Ambientes
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vazamentos de 37,5%, ou seja, dos 32 pontos de consumo da escola, 12 apresentam algum tipo 

de patologia. O resultado da perda diária foi de aproximadamente 1,44m³, representando um 

índice de perdas de 30,63%, ou seja, do total contabilizado de água recebida pela escola, apenas 

69,37% é efetivamente consumida nas atividades desenvolvidas na escola.  

Com o valor da perda diária de 1,44m³, é possível pressupor o valor do novo indicador de 

consumo, caso houvesse intervenções que corrijam as patologias diagnosticadas nos aparelhos. 

Assim, o novo ICm calculado enquadra-se nos valores adequados apresentados nas referências 

adotadas, tendo uma média de 18,50 litros/aluno/dia. 

Na avaliação do índice de percepção dos usuários, foram identificados os ambientes nos quais 

são desenvolvidas atividades que acarretam no uso incorreto da água. 

Em uma análise geral, foi possível perceber uma predisposição dos utentes da escola para as 

questões relativas sobre a importância de utilizar a água racionalmente. Sendo assim, para 

melhorar a qualidade de uso, consumo nos ambientes e aparelhos pontuados, são necessárias 

intervenções na identificação e conserto dos equipamentos hidrossanitários defeituosos ou que 

apresentam más condições de limpeza e uso, além de projetos e campanhas de conscientização 

da comunidade escolar quanto a preservação deste insumo.  
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RESUMO  

Atendendo a demandas espontâneas de projetos hidroambientais submetidos pelos Subcomitês 

de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas para aprovação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 

das Velhas (CBH Rio das Velhas) e contratação pela Agência Peixe Vivo, foram elaborados 10 

(dez) Termos de Referência (TDR) para contratação de projetos hidroambientais nas Unidades 

Territoriais Estratégicas (UTEs) Águas da Moeda, Carste, Nascentes, Ribeirão Arrudas, Ribeirão 

Jequitibá, Ribeirão Onça e Rio Itabirito, entre os meses de junho de 2016 e março de 2017. O 

presente trabalho discute a importância das atividades de comunicação e mobilização social no 

processo de elaboração dos TDR de projetos hidroambientais para a bacia do Rio das Velhas. Ao 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 489 

todo foram realizados 30 (trinta) encontros, entre reuniões introdutórias, reuniões de alinhamento, 

visitas de campo e reuniões de apresentação, os quais contaram, no total, com a participação de 

437 pessoas. Foram elaborados e enviados aos demandantes e demais interessados 21 Boletins 

Informativos, 14 convites virtuais e 07 comunicados de encerramento. Constatou-se que a maior 

participação social durante o processo de elaboração dos TDR culminava na concepção de 

projetos/estudos mais bem estruturados, detalhados e objetivos. 

Palavras-chave: Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, Gestão Participativa, Projetos 

Hidroambientais, Recursos Hídricos, Termos de Referência. 

 

INTRODUÇÃO 

Compreende-se que mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, 

sob uma interpretação e um sentido também compartilhados. A mobilização não se confunde com 

propaganda ou divulgação, mas exige ações de comunicação no seu sentido amplo, enquanto 

processo de compartilhamento de discurso, visões e informações (TORO & WERNECK, 2004). 

Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho consistiu em avaliar a importância da gestão 

participativa no desenvolvimento de Termos de Referência (TDR) para contratações de projetos 

hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (BHRV), buscando mostrar a relevância 

dessa modalidade de mobilização social no âmbito da gestão dos recursos hídricos em bacias 

hidrográficas. 

Assim, entre os meses de maio e julho de 2015, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas (CBH Rio das Velhas) realizou chamamento público convidando instituições ambientais e 

Subcomitês de Bacia Hidrográfica (SCBH) vinculados ao Comitê e aos municípios inseridos na 

bacia a apresentarem demandas para a elaboração de projetos e ações hidroambientais nas 

Unidades Territoriais Estratégicas (UTE) em que se subdivide a BHRV. Estes eram chamados, 

portanto, de demandantes. 

Este chamamento foi realizado por meio da Agência Peixe Vivo e visa a atender ao disposto na 

Deliberação Normativa (DN) nº. 01, de 11 de fevereiro de 2015 (CBH RIO DAS VELHAS, 2015), 

que dispõe sobre os mecanismos para a seleção de demandas espontâneas de estudos, projetos 

e obras que poderão ser beneficiados com os recursos da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos na bacia do Rio das Velhas. O desenvolvimento de projetos hidroambientais na BHRV 

está previsto na DN do CBH Rio das Velhas nº. 010, de 15 de dezembro de 2014, que aprovou o 

Plano Plurianual de Aplicação (PPA) dos recursos da cobrança na bacia do Rio das Velhas, 

referente aos exercícios de 2015 a 2017. 

Tendo como objetivo a execução da Política de Recursos Hídricos deliberada pelos CBH a ela 

integrados, a Agência Peixe Vivo é uma associação civil de direito privado composta por 

empresas usuárias de recursos hídricos e organizações da sociedade civil, estando legalmente 
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habilitada a exercer as funções de Agência de Bacia do CBH do Rio São Francisco (CBHSF) e de 

dois Comitês estaduais mineiros, CBH Rio das Velhas e CBH Rio Pará. Cabe à Agência, dentre 

outras funções, a de Secretaria Executiva desses Comitês e de apoio à gestão financeira dos 

recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos arrecadado nessas bacias hidrográficas. 

O objetivo principal dessas demandas foi promover a racionalização do uso e a melhoria dos 

recursos hídricos no tocante à quantidade e qualidade, em consonância com o Plano Diretor de 

Recursos Hídricos da BHRV aprovado em 2015 (CONSÓRCIO ECOPLAN/SKILL, 2015). Foram 

apresentadas 42 (quarenta e duas) demandas espontâneas, das quais 26 (vinte e seis) foram 

submetidas à contratação imediata – 17 (dezessete) classificadas como projetos hidroambientais 

e 09 (nove) como projetos de saneamento básico. Após o encerramento dessas análises e da 

definição dos encaminhamentos, a Agência Peixe Vivo lançou, em 2016, três Atos Convocatórios 

voltados para a “Contratação de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Elaboração 

de Termos de Referências para Contratações de Projetos Hidroambientais na BHRV”. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como referência os TDR elaborados pela Companhia 

Brasileira de Projetos e Empreendimentos (COBRAPE) que venceu o processo licitatório referente 

ao Ato Convocatório nº. 001/2016, firmando contrato para a elaboração de TDRs que 

possibilitassem a aquisição de serviços e consultorias referentes a, inicialmente, 06 (seis) projetos 

priorizados pelo CBH Rio das Velhas e pela Agência Peixe Vivo para a revitalização da bacia, que 

tornaram-se, na verdade, 08 (oito), pois houve desdobramentos de algumas demandas. 

Inicialmente, as demandas que seriam atendidas partiram dos Subcomitês Águas da Moeda, 

Carste, Nascentes, Ribeirão Arrudas, Ribeirão Onça e Rio Itabirito. Por demanda da Agência 

Peixe Vivo, entretanto, um aditivo de contrato foi estabelecido para atender a mais uma demanda 

do Subcomitê Águas da Moeda e também a demanda do Subcomitê Ribeirão Jequitibá. No total, 

foram contemplados, portanto, 10 (dez) projetos hidroambientais na BHRV, ao longo de 09 (nove) 

meses de execução do trabalho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento e elaboração de Termos de Referência para contratações de projetos 

hidroambientais na BHRV ocorreu durante o período de 22 de junho de 2016 a 22 de março de 

2017. A premissa básica adotada ao longo das atividades executadas consistiu no envolvimento 

contínuo dos demandantes dos projetos, com o intuito de que os mesmos se sentissem 

mobilizados e protagonistas e, consequentemente, participassem ativamente ao longo de todo o 

processo de elaboração dos projetos. 

O trabalho foi desenvolvido em 03 (três) etapas, as quais serão detalhadas a seguir. 
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1) Conhecimento das demandas 

Inicialmente, a Agência Peixe Vivo encaminhou para a Cobrape as demandas dos projetos 

hidroambientais de cada uma das UTEs contempladas no trabalho. Em seguida foram realizadas 

reuniões junto ao CBH Rio das Velhas e à Agência Peixe Vivo com o intuito de discutir e conhecer 

melhor as demandas de projetos hidroambientais aprovadas previamente pelo Comitê. Essa etapa 

foi extremamente importante para orientar os técnicos da empresa sobre os principais enfoques 

de atuação em cada uma das 07 (sete) UTEs contempladas. 

Para exemplificar, na  

Figura 28 está ilustrada uma das reuniões realizadas para conhecimento das demandas do SCBH 

Águas da Moeda, junto a representantes do Comitê e da Agência Peixe Vivo. 

 

Figura 28 – Reunião com representantes do CBH Rio das Velhas, da AGB Peixe Vivo e do SCBH 
Águas da Moeda para discussão das demandas de projetos hidroambientais na UTE Águas da 
Moeda 
 

 

 

2) Planejamento  

Após o conhecimento das demandas, fez-se necessário o levantamento das principais 

informações, características e estudos sobre cada UTE envolvida por meio de visitas de campo 

iniciais e avaliação de dados secundários. Em seguida, foi elaborado e entregue um Plano de 

Trabalho, que foi submetido à Agência, contendo o detalhamento das ações que seriam 

executadas, bem como as principais estratégias de comunicação e mobilização social junto aos 

demandantes. 

Além disso, foram planejadas reuniões de alinhamento para garantir que os demandantes e 

interessados pudessem colaborar com sugestões e críticas aos TDR. Após cada reunião a 
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empresa analisava os encaminhamentos e, quando aprovados, os mesmos eram inseridos no 

documento final. 

 

3) Realização das atividades 

O desenvolvimento e elaboração dos TDR junto aos demandantes e comunidades contempladas 
com os projetos hidroambientais foram divididos em 09 (nove) etapas, conforme apresentado na  

Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Descrição das etapas de desenvolvimento do processo participativo na elaboração dos 

TDR para contratação de projetos hidroambientais na BHRV 

Etapa Descrição 

1 
Reuniões 

Introdutórias 

Reuniões realizadas com a Agência Peixe Vivo e com o CBH Rio das Velhas, com o objetivo de 
esclarecer o escopo dos serviços a serem executados e discutir a metodologia que seria 
adotada na condução dos trabalhos. 

2 

Reuniões de 
alinhamento 

com os 
demandantes 

Reuniões realizadas com os membros de cada SCBH envolvido para conhecimento das 
demandas dos projetos hidroambientais e alinhamento das diretrizes gerais de execução dos 
trabalhos. Ao longo da elaboração dos TDR, quando necessário, também eram realizadas 
novas reuniões para adequação das propostas aos anseios dos demandantes. 

3 
Organização 
de banco de 

dados 

Consolidação de informações por meio de banco de dados secundários, contendo planos, 
mapas, estudos, pesquisas etc., que abordassem as características físicas, bióticas e 
socioeconômicas das regiões que seriam contempladas com os projetos hidroambientais. 
Esses dados serviram como subsídio para a elaboração dos TDR e para orientar o que deveria 
ser checado em campo. 

4 

Ferramentas 
de 

comunicação 
social  

Boletim Informativo: Ferramenta de comunicação auxiliar com o objetivo de ampliar o contato 
com os demandantes dos projetos hidroambientais, contendo as principais informações sobre o 
trabalho, breve relato das atividades realizadas, seguido de registro fotográfico das reuniões e 
visitas de campo. Esses boletins eram distribuídos como mensagem eletrônica, via e-mail, para 
todos os membros e suplentes dos SCBH, membros do CBH Rio das Velhas, assessoria 
técnica da Agência Peixe Vivo e demais interessados de cada UTE. 
Convites: Envio de convites virtuais para reuniões aos demandantes e demais interessados nos 
projetos. 
Central para contatos: Disponibilização de contato telefônico e via e-mail para esclarecimentos 
de dúvidas e contribuições aos TDR pelos demandantes e demais interessados nos projetos. 
Informativo de Encerramento: Envio de Informativo de Encerramento, ao final do processo de 
elaboração de cada TDR, para os respectivos SCBH e demais interessados nos projetos.  

5 
Reconheci-

mento  
in loco 

Visitas de campo com representantes dos SCBH envolvidos e instituições interessadas nos 
projetos hidroambientais, possibilitando o levantamento de dados e informações, a definição, 
dimensionamento e avaliação da viabilidade técnica e econômico-financeira das intervenções 
e/ou estudos propostos nas demandas dos projetos. 

6 
Elaboração 

dos Termos de 
Referência 

A elaboração dos TDR foi conduzida principalmente no escritório da Contratada, sendo, sempre 
que necessário, realizados contatos telefônicos e via e-mail com os demandantes para 
eventuais ajustes. 

7 

Avaliação das 
minutas dos 
Termos de 
Referência 

Ao término da elaboração dos TDR e após anuência da Agência Peixe Vivo e do CBH Rio das 
Velhas, as minutas dos Termos foram enviadas para os membros de cada Subcomitê e demais 
atores envolvidos no processo, de forma a compartilhar o trabalho realizado e receber um 
parecer prévio sobre o mesmo. 

8 
Reunião de 
aprovação/ 
validação 

Após todos os alinhamentos necessários, foram realizadas reuniões com os SCBH e demais 
interessados para apresentação e consequente aprovação/validação dos TDR elaborados. 

9 

Entrega da 
versão final 

dos Termos de 
Referência 

Após a apresentação de cada Termo de Referência, as versões finais dos mesmos também 
foram encaminhadas aos demandantes e demais interessados. Em seguida, foram repassados 
para aprovação final pela Agência Peixe Vivo. 
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Em suma, as atividades de comunicação e mobilização social desenvolvidas no contexto da 

elaboração dos Termos de Referência de projetos hidroambientais estão esquematizadas na 

Figura 29. 

 

Figura 29 – Etapas estratégicas de comunicação e mobilização durante a elaboração e 

desenvolvimento dos Termos de Referência dos projetos hidroambientais 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das reuniões realizadas com a Agência Peixe Vivo, o CBH Rio das Velhas e os 

respectivos SCBH, as demandas dos projetos hidroambientais puderam ser compreendidas, 

analisadas, trabalhadas e transformadas em Termos de Referência adequados à realidade de 

cada UTE, conforme apresentado na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Descrição dos projetos hidroambientais elaborados a partir das demandas por Unidade 

Territorial Estratégica (UTE) 

UTE Município 
População 

(IBGE, 2016) 
Nome do projeto Atuação do projeto 

Área 
aproximada 

Águas da 
Moeda 

Nova Lima-
MG 

91.069 hab. 

Elaboração de Diagnóstico 
Hidroambiental de Nascentes, 

Focos Erosivos e Áreas 
Degradadas na Área de 

Influência Hídrica da Estação 
Ecológica de Fechos, Nova 

Lima, Minas Gerais 

Microbacias dos 
Córregos Fechos, 

Tamanduá e 
Marumbé, em Nova 

Lima-MG 

5.628 ha 

Serviços de Comunicação Social 
e Mobilização Social e 

Comunitária em torno da 
Importância Hídrica da Estação 
Ecológica de Fechos, em Nova 

Lima, Minas Gerais, e sua 
Expansão 

Região de influência 
hídrica da Estação 

Ecológica de Fechos 
– centro-sul de Belo 

Horizonte, 
condomínios e 

bairros que margeiam 
a Unidade de 

Conservação, centro 
de Nova Lima, 
distritos São 

Sebastião de Águas 

31.424 ha 
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UTE Município 
População 

(IBGE, 2016) 
Nome do projeto Atuação do projeto 

Área 
aproximada 

Claras e Honório 
Bicalho 

Implementação do Projeto 
Hidroambiental denominado 

“Por Aqui Passa um Rio”, UTE 
Águas da Moeda, Minas Gerais 

9 (nove) Sub-Bacias 
Hidrográficas da UTE 

Águas da Moeda 
54.432 ha 

Carste 
Matozinhos-

MG 
37.040 hab. 

Revitalização da Lagoa do 
Fluminense, no Município de 
Matozinhos, Estado de Minas 

Gerais 

Lagoa do 
Fluminense, distrito 

de Mocambeiro, 
Matozinhos-MG 

380 ha 

Elaboração de Diagnóstico e 
Plano de Ações de Lagoas 

Cársticas Visando a 
Recuperação Hidroambiental da 

Lagoa do Fluminense, no 
Município de Matozinhos, 
Estado de Minas Gerais 

Lagoas Cársticas de 
Matozinhos-MG 

62.702 ha 

Nascentes 
Ouro Preto-

MG 
74.356 hab. 

Revitalização de Quatro 
Microbacias Inseridas na Bacia 
Hidrográfica do rio das Velhas e 

na APA das Andorinhas 

Ouro Preto-MG – 
Microbacias dos 

córregos do Andaime, 
Jequeti, Afogador e 

São Bartolomeu 

1.441 ha 

Ribeirão 
Arrudas 

Belo 
Horizonte-

MG  

2.513.451 
hab. 

Execução de Projeto de 
Recuperação e Conservação de 

Nascentes Urbanas na Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão 

Arrudas, em Belo Horizonte e 
Sabará, Minas Gerais 

Sub-bacias 
Hidrográficas Sem 

Nome 1, dos 
Córregos Jatobá e 

Leitão e de 
contribuição direta do 

Ribeirão Arrudas 

6.464 ha 

Sabará-MG 135.196 hab. 

Ribeirão 
Jequitibá 

Sete 
Lagoas-MG 

234.221 hab. 
Implementação do Projeto 
Hidroambiental, na UTE 

Ribeirão Jequitibá, Minas Gerais 

Sub-Bacia do 
Córrego Marinheiro, 
em Sete Lagoas-MG 

1.500 ha 

Ribeirão 
Onça 

Belo 
Horizonte-

MG 

2.513.451 
hab. 

Elaboração de Diagnóstico de 
Nascentes Urbanas na Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Onça, 
em Belo Horizonte, Minas 

Gerais 

Bacia Hidrográfica do 
Ribeirão Onça – Sub-

bacias do Ribeirão 
Isidoro, do Córrego 

Vilarinho e de 
contribuição direta do 

Ribeirão Onça  

3.310 ha 

Rio Itabirito Itabirito-MG 50.305 hab. 

Elaboração de Diagnóstico de 
Propriedades Rurais na Sub-

Bacia do Ribeirão Carioca, em 
Itabirito-MG, para Subsidiar o 

Pagamento por Serviços 
Ambientais aos Proprietários 

Sub-Bacia do 
Ribeirão Carioca, em 

Itabirito-MG 
5.859 ha 

Legenda: IBGE = Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

Todo o processo de mobilização social realizado durante o desenvolvimento e a elaboração dos 

TDR para contratações de projetos hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

transcorreu com bastante tranquilidade, permitindo um trabalho mais próximo com os 

demandantes e com as comunidades. 

Para elaboração e desenvolvimento dos Termos de Referência foram realizados diversos 

encontros, contando com a participação de 437 pessoas, conforme apresentado na Figura 30 e 

discutido a seguir. 
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Figura 30 – Participação social nas atividades de elaboração dos Termos de Referência de projetos 

hidroambientais na BHRV 

 

 

Ao todo foram realizados 30 (trinta) encontros, divididos da seguinte forma: 

 2 (duas) reuniões introdutórias, 1 (uma) na Agência Peixe Vivo, que contou com a 

participação de 7 pessoas, e 1 (uma) no CBH Rio das Velhas, com participação de 9 

pessoas; 

 12 (doze) reuniões de alinhamento: 4 (quatro) na UTE Águas da Moeda, 2 (duas) nas 

UTEs Ribeirão Arrudas e Rio Itabirito e 1 (uma) nas demais UTEs; 

 6 (seis) visitas de campo, sendo 2 (duas) na UTE Ribeirão Arrudas e 1 (uma) nas UTEs 

Águas da Moeda, Carste, Nascentes e Rio Itabirito. Nas UTEs Ribeirão Onça e Ribeirão 

Jequitibá não houve necessidade de realização de visita de campo, pois não havia 

previsão de intervenção física nas respectivas áreas de abrangência dos projetos; 

 10 (dez) reuniões de apresentação, tendo havido necessidade de 2 (duas) apresentações 

para as UTEs Águas da Moeda, Ribeirão Arrudas e Ribeirão Onça, conforme solicitação 

dos respectivos SCBH. 

Todos os TDR foram elaborados prezando-se a adequação à realidade local e aos anseios dos 

demandantes e demais interessados, porém, por meio das reuniões e visitas de campo pôde-se 

constatar que os TDR das UTEs Águas da Moeda, Nascentes, Ribeirão Arrudas, Ribeirão Onça e 

Rio Itabirito foram os que mais tiveram especificações e diretrizes mais detalhadas e objetivas, 

pois partiram de demandas melhor estruturadas e, principalmente, porque contaram com a 

colaboração de maior número de participantes nas atividades de mobilização social, e, portanto, 
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contaram com maiores contribuições dos membros dos subcomitês e comunidade em geral, como 

pode ser observado na Figura 30. 

Como ferramentas de comunicação social, foram elaborados e enviados aos demandantes e 

demais interessados 21 Boletins Informativos, 14 convites virtuais e 07 comunicados de 

encerramento. Todas essas iniciativas foram elogiadas pelos demandantes e demais interessados 

e mostraram-se bastante importantes na divulgação do andamento das atividades, bem como dos 

resultados e encerramento do trabalho. 

 

CONCLUSÃO 

A aplicação dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em bacias hidrográficas 

deve priorizar a recuperação das mesmas, promovendo a melhoria da quantidade e qualidade das 

águas nas bacias. Dessa forma, o presente trabalho apresenta uma das maneiras apropriadas de 

utilização desses recursos através da elaboração de projetos hidroambientais. A iniciativa do CBH 

Rio das Velhas e da Agência Peixe Vivo em abrir espaço aos SCBH e demais interessados em 

submeter demandas espontâneas desses tipos de projetos é louvável e apresenta-se bastante 

eficiente na aplicação dos recursos da cobrança naquilo que realmente mais afetam as 

comunidades e o meio ambiente da bacia do Rio das Velhas. 

Porém, a elaboração desses projetos só se mostra realmente eficiente e eficaz quando há 

envolvimento de diversos atores que vivenciam a realidade de cada bacia, o que pôde ser 

observado neste trabalho, o qual prezou pelo envolvimento constante dos diversos atores-chave 

atuantes em cada uma das UTEs. Nesse sentido, constatou-se que uma maior participação social 

contribui e muito para o desenvolvimento de trabalhos coerentes e detalhados, em conformidade 

com a realidade de cada local e com os desejos e interesses de cada comunidade. 

Conclui-se, portanto, que quando há diálogo entre os responsáveis pela gestão dos recursos 

hídricos e aqueles que dele dependem e querem proteger, são apresentadas soluções social e 

ambientalmente mais adequadas para recuperação das bacias hidrográficas. 
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RESUMO 

O monitoramento mensal de Escherichia coli e sua quantificação nos pontos de captação de 

sistemas de abastecimento que utilizam mananciais superficiais é estabelecido na Portaria 

2.914/2011 do Ministério da Saúde pela possibilidade de ser um bioindicador da presença de 

Giardia e Cryptosporidium, protozoários causadores de doenças diarreicas por veiculação hídrica. 

Associar o monitoramento de Escherichia coli ao de Cryptosporidium e Giardia é um grande 

avanço para a segurança da água de consumo humano, uma vez que as metodologias para 

análise de protozoários no Brasil ainda são incipientes, necessitando vencer vários desafios 

tecnológicos. Neste estudo, foi feita a quantificação pela determinação do Número Mais Provável 

(NMP) de células de Escherichia coli nos principais mananciais de abastecimento do município de 

Mariana-MG. Foi utilizada a metodologia do substrato cromogênico com o reagente Colilert® e 

incubação em recipientes de placas Placa de Número Mais Provável iMPNplate 1600TM. A partir 

dos resultados obtidos para a média geométrica anual, concluiu-se pela desnecessidade de 

monitoramento de cistos e oocistos daqueles protozoários nos pontos de captação de água.  

Palavras- chave: Cryptosporidium, Giardia, coliformes 
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INTRODUÇÃO 

Os ambientes aquáticos são utilizados em finalidades diversas, como o abastecimento de água, a 

geração de energia, a irrigação, a navegação, a aquicultura, a recreação e a harmonia 

paisagística sendo que, para cada um destes usos, são requeridas diferentes características 

qualitativas, descritas em normas específicas (MELO, 2006). 

Os padrões de qualidade da água utilizada para o abastecimento público estão dispostos na 

Portaria No 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, onde são estabelecidos os 

parâmetros físico-químicos, microbiológicos e organolépticos previstos para a água potável.   

A água de abastecimento está diretamente ligada à veiculação de várias doenças. No entanto, a 

determinação individual de cada microrganismo patogênico não pode ser feita rotineiramente, já 

que envolve a preparação de diferentes meios de cultura, tornando o procedimento 

financeiramente inviável. Na prática, utiliza-se um grupo de organismos bioindicadores de fácil 

identificação, cuja presença na água indica que também podem ser encontrados diferentes 

organismos patogênicos e que, quanto maior a sua população, maior pode ser a presença de 

patógenos. Estes bioindicadores são denominados coliformes e são encontrados normalmente no 

intestino do homem e de outros animais de sangue quente (FUNASA, 2014). A Escherichia coli é 

o coliforme que tem sido atualmente mais utilizado no monitoramento da água, sendo sua 

presença indicativo de fatores ambientais tais como despejo de esgotos fecais na área de estudo, 

presença de animais domésticos, criação rural no entorno e assoreamento do corpo d’ água 

(MELO, 2006), além de ser um indicativo da presença de Giardia e Cryptosporidium na água. 

Cryptosporidium e Giardia são protozoários parasitas que infectam hospedeiros vertebrados, 

inclusive os seres humanos. Os sintomas da cryptosporidiose e giardíase são quadros de diarreia 

de diferentes intensidades, causando sérias morbidades em seus hospedeiros, principalmente em 

indivíduos imunocomprometidos. A transmissão de ambos os parasitas se dá pela rota fecal-oral, 

por meio do contato direto com as fezes de pessoas infectadas ou por contato indireto pela 

ingestão de água ou alimentos contaminados (FREGONESI et al., 2012). De acordo com a 

portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, os sistemas de abastecimento que se utilizam de 

mananciais superficiais devem realizar o monitoramento mensal de Escherichia coli nos pontos de 

captação da água. Quando for indicada uma média geométrica anual maior ou igual a 1000 

Escherichia coli/100mL deve-se realizar o monitoramento dos cistos de Giardia e oocistos de 

Cryptosporidium. Associar o monitoramento de Escherichia coli ao de Cryptosporidium e Giardia é 

um grande avanço para a segurança da água de consumo no Brasil. Isto porque a metodologia 

para análise de protozoários no Brasil ainda é incipiente necessitando vencer vários desafios 

tecnológicos (FREGONESI et al., 2012). 

Apesar da recomendação do monitoramento desses protozoários nas águas utilizadas para o 

abastecimento, Stancari e Correia (2010) destacam que ainda não ocorre rotineiramente nas 
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Estações de Tratamento de Água devido às dificuldades como questões metodológicas, custos e 

falta de recursos humanos capacitados. Neste cenário, é possível inferir a importância da 

quantificação de Escherichia coli no manancial superficial, já que a quantificação é uma 

metodologia de mais fácil manuseio e mais baixo custo, podendo ser ainda relacionada a 

presença de Cryptosporidium e Giardia. 

O município de Mariana se localiza no quadrilátero ferrífero, no estado de Minas Gerais e sua 

economia está basicamente voltada para a mineração. Possui população de cerca de 54.000 

habitantes e está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Segundo o Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Mariana de 2014 (PMSB), os principais rios que cruzam o município são o 

Carmo, o Gualaxo Sul e o Gualaxo Norte. Além destes grandes mananciais, o município conta 

ainda com os córregos Banca do Rego, do Seminário, Cristal, Taquara Queimada, Del Rey, 

Maquiné e Matadouro, todos pertencentes a bacia do Rio Carmo, além do Ribeirão Belchior 

pertencente a Bacia do Rio Gualaxo, que são utilizados nos sistemas de abastecimento de água 

públicos da sede do município e distrito de Passagem de Mariana. A captação, adução e 

tratamento da água são controlados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana, 

autarquia municipal que possui várias dificuldades no tratamento de água, já que, atualmente, 

apenas 65% da população recebe água com tratamento convencional, sendo o restante da 

população abastecido por água tratada apenas por desinfecção (cloração) na ausência de 

filtração.  

Neste contexto, percebe-se a importância de quantificar bioindicadores que possuem relação 

direta com patogenias como a cryptosporidiose e giardíase, visando à adoção de medidas que 

garantam a segurança dos suprimentos de água e a saúde da população, tendo em vista a 

ausência do tratamento mínimo adequado.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras de água bruta foram coletadas nos córregos superficiais responsáveis pelo 

abastecimento da área urbana durante o período de 12 meses (Figura 1). No córrego Banca do 

Rego as amostras foram coletadas nas duas principais captações que são conhecidas como 

Barragem Pantera e Belém ETA SUL, no córrego do Seminário na captação Principal ETA 

Seminário e na captação Barroca, córrego Cristal na Barragem Cristal, córrego Taquara 

Queimada na captação Gogô, córrego Del Rey na captação Del Rey, córrego Maquiné na 

captação Maquiné, córrego Matadouro na captação da ETA Matadouro e no Ribeirão Belchior a 

amostra foi coletada na barragem baixa da Serrinha.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 501 

Figura 1 - Pontos de amostragem de água bruta no município de Mariana, MG 

 

      Fonte: Instituto Prístino (2017) 

 

Para as análises bacteriológicas, as amostras foram coletadas em frascos de polietileno estéreis 

com capacidade para 150 mL, contendo 0,2 mL de tiossulfato de sódio a 5% . Os procedimentos 

analíticos foram realizados no laboratório da ETA SUL, localizada na Rodovia Rodrigo Melo 

Franco de Andrade, Km 108, Passagem de Mariana.  

Para a quantificação da Escherichia coli foi utilizado o método colitag e placa do número mais 

provável iMPNplate 1600TM. 

Foi utilizado o método do substrato cromogênico, utilizando-se o substrato definido ONPG-MUG, 

com resultados confirmativos para presença de Coliformes totais em 24 horas pelo 

desenvolvimento de coloração amarela e resultados positivos para E. coli, confirmativo em 24 

horas pela observação de fluorescência. A incubação foi realizada de acordo com o método do 

substrato cromogênico, utilizando-se um recipiente de placa contendo 16 poços, que permitem 

determinar o NMP (número mais provável).    

Utilizou-se o substrato cromogênico Colilert do fabricante IDEXX, sendo a incubação realizada nos 

recipientes Placa de Número Mais Provável iMPNplate 1600 do fabricante CPI Internacional por 

um período de incubação de 24h ± 2h a 35.0oC ± 0,5oC.   
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A Escherichia coli é um dos bioindicadores que demonstra em que grau a água está recebendo 

poluição fecal, bem como o risco da presença de patógenos (MELO, 2006) como a presença de 

Giardia e Cryptosporidium.  

Os resultados das análises bacteriológicas realizadas ao longo dos doze meses nos mananciais 

investigados revelam uma baixa incidência de Escherichia coli. 

O manancial Banca do Rego (Figuras 2 e 3), apresentou nas amostragens um número de 

Escherichia coli menor que 200 Escherichia coli/100ML  em 23 das 24 amostragens. Escherichia 

coli no manancial indica que a presença desta bactéria pode estar relacionada a existência de 

animais de sangue quente no entorno do manancial, além das contribuições externas ocasionadas 

pelo escoamento natural que ocorrem em terrenos de grande declividade e não necessariamente 

da presença de fezes humanas. Estas conclusões podem ser consideradas, já que nos pontos 

onde as amostragens foram realizadas, a dificuldade de acesso é enorme, apresentando-se a 

floresta nativa bem preservada.  A portaria No 2914 de 2011 do Ministério da Saúde descreve que 

quando for identificada média geométrica anual maior ou igual a 1000 Escherichia coli/100mL nos 

pontos de captação de água, deve-se realizar o monitoramento de Giardia e Cryptosporidium. 

Entretanto, a média anual deste bioindicador foi 45,6 Escherichia coli/100mL no ponto de 

captação denominado Pantera (Figura 2) e 10,4 Escherichia coli/100mL no ponto denominado 

Belém (Figura 3) demonstrando que a água está segura em relação a este parâmetro, não 

necessitando realizar este monitoramento. Quanto à água de distribuição, esta deve estar 

totalmente ausente de  Escherichia coli. Por isso, a água deste manancial deve passar por 

processos de desinfecção antes de ser distribuída para a população. 

Nos córregos Cristal (Barragem Cristal, figura 6) e Córrego Taquara Queimada (ponto de 

amostragem na captação Gogô, figura 7), não foram encontrados número de E.coli maior que 200 

Escherichia coli/ 100mL em nenhuma das amostragens.  Quanto ao monitoramento Giardia e 

Cryptosporidium  também não é necessário a realização deste monitoramento, já que a média 

geométrica encontrada foi menor que 50  Escherichia coli/ 100mL (Tabela 1) tanto na Barragem 

Cristal quanto na Captação Gogô. Desta forma, é possível perceber que a água destes dois 

manancias precisam passar pelos processos mínimos de desinfecção e filtração conforme é 

recomendado pela portaria 2914 do Ministério as Saúde para este parâmetro. 
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Figura 2 - Quantificação de Escherichia coli/100 mL (Barragem Pantera) 

 

 

 

Figura 3 - Quantificação de Escherichia coli/100 mL (Belém ETA Sul) 

 
 

 

 

O manancial córrego do Seminário, (Figura 4 e 5), apresentou nas amostragens um número de 

Escherichia coli  menor que 200 Escherichia coli/100mL  em 20 das 24 amostragens. Nos meses 

de setembro e dezembro foram quantificados 540 Escherichia coli/100mL, 220  Escherichia 

coli/100mL no mês de abril e 250  Escherichia coli/100mL no mês de fevereiro, demonstrando que 

fatores climáticos como a ocorrência de chuvas podem aumentar o número desses 

microrganismos, concluindo-se também, que a água deste manancial deve passar por tratamento 
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antes da distribuição. Quanto à Giardia e Cryptosporidium não é necessário à realização deste 

monitoramento, já que a média geométrica encontrada foi menor que 100 Escherichia coli/100mL  

tanto na captação Principal do Seminário (Figura 4) quanto na Barroca (Figura 5). 

 

 

Figura 4 - Quantificação de Escherichia coli/100 mL (Captação Principal Seminário) 

 

 

 

Figura 5 - Quantificação de Escherichia coli/100 mL (Captação Barroca) 
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Figura 6 - Quantificação de Escherichia coli/100 mL (Barragem Cristal) 

 

 

 

Figura 7 - Quantificação de Escherichia coli/100 mL (Captação Gogô) 

 

 

 

No córrego Del Rey (Figura 8), foram encontrados mais de 200 Escherichia coli/100mL  apenas 

nos meses de abril e maio. No córrego Maquiné (Figura 9),  e no córrego Matadouro figura 10, 

foram encontrados mais de 200 Escherichia coli/100mL  apenas no mês de outubro. Quanto ao 

monitoramento Giardia e Cryptosporidium,  também não é necessário este monitoramento, já que 

a média geométrica encontrada foi menor que 50 Escherichia coli/100mL. Desta forma, é possível 

perceber que as águas destes manancias precisam passar pelos processos mínimos de 
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desinfecção e filtração conforme é recomendado pela portaria 2914 do Ministério as Saúde para 

este parâmetro. 

 

 

Figura 8 - Quantificação de Escherichia coli/100 mL (Captação Del Rey) 

 

 

 

Figura 9 - Quantificação de Escherichia coli/100 mL (Captação Maquiné) 
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Figura 10 - Quantificação de Escherichia coli/100 mL (Captação de ETA Matadouro)  

 

 

No Ribeirão Belchior (ponto de captação Serrinha, figura 11), apenas no mês de dezembro foram 

encontrados mais de 200 Escherichia coli/100 mL. Desta forma é possível perceber que as águas 

destes dois manancias precisam passar por no mínimo desinfecção e filtração conforme é 

recomendado pela portaria 2914 do Ministério as Saúde para este parâmetro.  Quanto aos 

monitoramentos de Giardia e Cryptosporidium também não são necessários, uma vez que a 

média geométrica encontrada foi menor que 50 Escherichia coli/100 mL (Tabela1). 

 

Figura 11 - Quantificação de Escherichia coli/100 mL (Serrinha) 

 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 508 

Tabela 1 – Média geométrica do número mais provável (NMP) Escherichia coli nas 

amostragens em 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

O monitoramento mensal de Escherichia coli e sua quantificação nos pontos de captação de 

sistemas de abastecimento que utilizam mananciais superficiais é estabelecido na Portaria 

2.914/2011 do Ministério da Saúde pela possibilidade de ser um bioindicador da presença de 

Giardia e Cryptosporidium, protozoários causadores de doenças diarreicas por veiculação hídrica. 

Associar o monitoramento de Escherichia coli ao de Cryptosporidium e Giardia é um grande 

avanço para a segurança da água de consumo de Mariana-MG, demonstrando que nos principais 

mananciais de água não há necessidade de realizar o monitoramento dos mesmos.  

 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 2.914, de 12 de Dezembro de 2011. Dispõe sobre o 

controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de controle da qualidade da 

água �para técnicos que trabalham em ETAS / Ministério da Saúde, Fundação Nacional de 

Saúde. – Brasília: Funasa, 2014. � 

FREGONESI, B.M. et al. Cryptosporidium e Giardia: desafios em águas de abastecimento público. 

O mundo da saúde, v. 36, n.4. São Paulo, 2012. 

Captação E.coli (NMP/100 mL) 

Pantera 45,68509609 

Belém 10,40654076 

Principal do Seminário 95,51249584 

Barroca 55,43502371 

Cristal 29,10893078 

Gogô 39,05255893 

Del Rey 15,54724866 

Maquiné 36,97770625 

Matadouro 43,31108164 
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RESUMO  

Os atuais índices de oferta dos serviços de saneamento no país ainda apontam para a 

necessidade de melhorias visando também minimizar a incidência de doenças já conhecidas por 

essa relação, premissa já consolidada quando se trata de prevenção de enfermidades com 

reflexos diretos nos indicadores de saúde e proteção ambiental. O objetivo é identificar estudos na 

literatura nacional que associam indicadores sanitários com a incidência da tríplice epidemia em 

localidades brasileiras. Portanto, foi desenvolvida busca em portais acadêmicos em uma revisão 

não sistemática da literatura. Foram identificados estudos que associam a ocorrência de dengue e 

condições sanitárias ambientais em várias localidades brasileiras. A tríplice epidemia é formada 

por variados aspectos e fatores. As variáveis sanitárias consideradas nesta revisão não explicam 

totalmente a heterogeneidade das doenças, mas constituem-se em elementos essenciais para o 

entendimento da importância da população em ter acesso a serviços básicos de saneamento. 
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INTRODUÇÃO 

A oferta de serviços de saneamento à população com universalidade, integridade e equidade, é 

uma premissa já consolidada quando se trata de prevenção de enfermidades com reflexos diretos 

nos indicadores de saúde e proteção ambiental. Entretanto, os índices atuais no país ainda 

apontam para a necessidade de melhorias de cobertura e acesso, para minimizar a incidência de 

doenças já conhecidas por essa relação. O objeto desse estudo visa identificar, por meio de uma 

revisão bibliográfica nacional, a relação das condições sanitárias com a incidência da tríplice 
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epidemia (dengue, chikungunya e zika) que acomete a população brasileira atualmente com 

números alarmantes de indivíduos infectados, internações hospitalares e óbitos, além do que não 

pode ser mensurado: dor e sofrimento. Heller (2016) enfatiza que no caso específico da tríplice 

epidemia, que assola parte importante da América Latina, intervenções nos componentes do 

saneamento básico podem ter isoladamente e, sobretudo integradamente, importante papel na 

redução do problema. E com a vantagem de que também melhorará, e de forma mais 

permanente, outros problemas de saúde pública. Ressalta que a priorização de intervenções 

ambientais para o controle da tríplice epidemia é a abordagem mais adequada para fazer frente à 

dramática situação provocada por essas doenças.  

Os padrões de transmissão da tríplice epidemia são determinados pela combinação de fatores 

que envolvem o hospedeiro humano, o vírus, o vetor e o ambiente. No complexo processo de 

urbanização, os agravos à saúde podem ter consequência da distribuição desigual no espaço, 

irradiando fontes de contaminação ambiental, dispersando e/ou concentrando agentes de risco, 

expondo principalmente grupos mais suscetíveis a enfermidades. Complementa-se e destacam-se 

aqueles que não têm acesso adequado ao saneamento, reconhecido indicador, por demonstrar os 

inúmeros problemas da sociedade, oriundos das relações e contradições que intensificam a 

segregação espacial.  

Este estudo é parte integrante do projeto de pesquisa de pós-doutorado da primeira autora que 

está sendo desenvolvido com a supervisão do pesquisador Léo Heller no Centro de Pesquisas 

René Rachou da Fiocruz Minas. 

Os vetores 

As duas espécies vetores da tríplice epidemia apresentam diferenças quanto à frequência nos 

distintos ambientes modificados, já que os ambientes urbanos favorecem a presença de Aedes 

aegypti (vetor primário), enquanto Aedes albopictus (potencial vetor) predomina em áreas com 

elevada cobertura vegetal, embora venha demonstrando uma alta capacidade de adaptação a 

outros ambientes, sendo encontrado também em áreas de transição entre o urbano e as áreas 

florestadas, onde há a coexistência das espécies. A abundância dos vetores é um dos principais 

determinantes para a intensidade de transmissão de doenças por eles transmitidas, bem como a 

circulação dos sorotipos virais (MOREIRA, 2013). Atualmente, o principal vetor da tríplice 

epidemia é o Aedes aegypti, entretanto segundo Honório et al. (2003) e Pessoa et al. (2013), o 

ambiente urbano cada vez mais tem oferecido condições para a instalação e permanência do 

Aedes  albopictus, no qual, inclusive, é possível observar uma forte tendência de sobreposição de 

nichos em relação ao Aedes aegypti em algumas localidades no país e no mundo. Considerado 

também como oportunista, pode-se elevar os riscos de transmissão de doenças às populações 

humanas, tendo em vista a sua competência em infectar-se e transmitir, sob condições 

laboratoriais, 22 tipos distintos de arbovírus.  
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A grande capacidade de adaptação do Aedes aegypti ao ambiente urbano (antropofília, 

domiciliação, endofilia, utilização de reservatórios antrópicos) é um desafio para muitos 

pesquisadores em conhecer sua bioecologia e desvendar seus hábitos e comportamentos na 

natureza e no espaço habitado pelo homem, pois esse vetor tem mostrado uma grande 

capacidade de adaptação a diferentes situações ambientais consideradas desfavoráveis, como 

por exemplo, larvas encontradas em água poluída e mosquitos adultos em altitudes elevadas 

(BRASIL, 2002; TAUIL, 2002; TEIXEIRA ET AL., 2005). 

Os vírus e as doenças 

A dengue é uma doença reemergente no Brasil, segundo Tauil (2002a). As razões para a 

reemergência constituem atualmente em um dos maiores problemas de saúde pública mundial, 

pois são complexas e não totalmente compreendidas. Embora haja relatos de transmissão em 

áreas rurais, a dengue é considerada uma doença, sobretudo, de foco antropúrgico, cuja 

ocorrência está associada ao modo de organização das populações humanas no ambiente urbano 

(MARZOCHI, 1994). Fatores como hábitos de estocagem de água e outros tipos de criadouros do 

vetor, deslocamentos para certas áreas, políticas de prevenção e combate a doença, 

susceptibilidade humana ao vírus circulante, acesso a informação e situação do saneamento 

influenciam na modificação do padrão de ocorrência da dengue e também nas outras arboviroses 

(DONALISIO, 2002). 

A dengue,  chikungunya e  zika, apesar de possuírem o vetor em comum, os vírus são distintos. A 

dengue conta hoje com cinco tipos virais já identificados (DENV), sendo que já foi registrada a 

presença de quatro deles no Brasil. O vírus causador da chikungunya é o CHIKV vírus, e da zika, 

o ZIKV vírus. Além de vírus distintos, as doenças também são distintas, bem como suas 

consequências para a população. Apesar de sinais clínicos em comum, há manifestações que 

podem diferenciar seu diagnóstico. Ressalta-se também as complicações oriundas da tríplice 

epidemia que ainda não estão totalmente esclarecidas como todos os modos de transmissão, a 

coinfestação de vetores, co-circulação e coinfecção viral, a epidemiologia das doenças como os 

períodos de surtos e sorotipos prevalentes (CHAVES ET AL., 2016). 

No ano de 2016, foram registrados 1.500.535 casos prováveis de dengue no país até a Semana 

Epidemiológica (SE) 52 (3/1/2016 a 31/12/2016). Nesse período, a região Sudeste registrou o 

maior número de casos prováveis (625.470 casos; 59,3%), com a confirmação de 642 óbitos. Na 

Figura 1 é apresentada a comparação de casos de dengue por SE nos anos de 2014, 2015 e 

2016. 
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Figura 1 – Casos de dengue por Semana epidemiológica nos anos de 2014, 2015 e 2016 

 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da Saúde 

 

O primeiro relato da transmissão autóctone do CHIKV no Brasil foi em 12 de setembro de 2014, 

quando o Ministério da Saúde confirmou dois casos no estado do Amapá. Ainda em setembro de 

2014, um surto surgiu na cidade de Feira de Santana, estado da Bahia, causando centenas de 

casos suspeitos. A situação do CHIKV na Bahia evoluiu rapidamente; na primeira semana de 

outubro de 2014 foram notificados 722 casos suspeitos de febre Chikungunya (CARVALHO, 2012; 

BRASIL, 2014; VASCONCELOS, J., 2015). Em 2016, até a SE 52, foram registrados 271.824 

casos prováveis no país, com uma taxa de incidência de 133 casos/100 mil hab. Foram 

confirmados 196 óbitos (BRASIL, 2016). Na Figura 2 é apresentada a comparação de casos de 

chikungunya por SE nos anos de 2015 e 2016. 

 

Figura 2 – Casos de Febre Chikungunya por Semana epidemiológica nos anos de 2015 e 

2016 

 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da Saúde 

 

Reconhecida quase simultaneamente, em fevereiro de 2015 na Bahia e em São Paulo, a 

circulação da doença causada pelo vírus zika foi rapidamente confirmada, mostrando uma 
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capacidade de dispersão impressionante, somente vista no chikungunya nos últimos dois anos 

nas Américas. (VASCONCELOS, P., 2015; CAMPOS ET AL., 2015). Em 2016, até a SE 52, foram 

registrados 215.319 casos prováveis no país (taxa de incidência de 105,3 casos/100 mil hab.), 

distribuídos em 2.306 municípios. Foram confirmados 8 óbitos (BRASIL, 2016). Na Figura 3 são 

apresentados os casos de zika por SE no ano de 2016. 

 

Figura 3 – Casos de Zika por Semana epidemiológica no ano de 2016 

 

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da Saúde 

 

 

Diante deste novo quadro no Brasil, com a circulação simultânea de seis vírus potencialmente 

danosos a população, vê-se a necessidade de estudos de suas características, potencialidades, 

causas, correlações, controle, tratamentos, bem como os efeitos que ainda podem causar ao país. 

 

 

QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO E PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A chegada do vírus DENV4 ao Brasil no final de 2011, o ZIKV e o CHIKV em 2015, expôs a 

fragilidade dos modelos vigentes de combate e prevenção em evitar as epidemias com a chegada 

dos novos sorotipos virais. A cada sorotipo de dengue que entrou no Brasil desde os anos 80 

(DENV1 em 1986, DENV2 em 1991, DENV3 em 2001 e DENV4 em 2011) novas epidemias são 

prováveis e estes modelos não estão sendo eficientes (MASULLO, 2013). Com a circulação dos 6 

sorotipos no país, a complexidade da tríplice epidemia se expandiu, uma vez que novos grupos de 

população susceptíveis surgem em diferentes áreas geográficas. Saúde pública e ambiente estão 

intrinsecamente influenciados pelos padrões de ocupação do espaço; não basta descrever as 

características da população, é necessário localizar o mais precisamente possível onde estão 

acontecendo os agravos, que serviços a população está necessitando, o local de potencial risco 
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sanitário e ambiental e as áreas onde se concentram situações sociais vulneráveis (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 1997). 

Neste contexto, a tríplice epidemia deve ser entendida como uma doença de produção no nível 

local, intimamente relacionada à dinâmica de reprodução social de determinados grupos 

populacionais. As limitações impostas a esses grupos sociais em relação a disponibilidade de 

serviços de saneamento em quantidade e qualidade adequadas são fundamentais para o 

entendimento do processo de produção das doenças. 

Diante do exposto, este estudo busca responder à seguinte questão: 

Quais os possíveis determinantes sanitários envolvidos no processo de transmissão da doença na 

localidade em que foi pesquisada? 

O objetivo é identificar estudos na literatura nacional que associam os determinantes sanitários 

com a produção e reprodução das três epidemias em localidades brasileiras. Portanto, foi 

desenvolvida uma busca bibliográfica que aborda a tríplice epidemia em uma revisão não 

sistemática da literatura no portal Capes, que abrange 532 bases de dados e no SciELO - 

Scientific Electronic Library Online. Foram pesquisados e encontrados 439 estudos no total na 

literatura brasileira no período dos anos de 2000 a 2016. Do total, 46 estudos foram selecionados 

por discutirem exclusivamente sobre incidência das doenças e indicadores sanitários e 

ambientais.  

 

RESULTADOS 

Apresenta-se a seguir os resultados das pesquisas selecionadas para este estudo. Estudos sobre 

chikungunya e zika, ainda são incipientes na literatura, principalmente no Brasil, onde é recente a 

comprovação dessas enfermidades.  Os resultados estão apresentados conforme as variáveis 

sanitárias foram relevantes com a associação de casos e incidência da doença nas localidades 

pesquisadas. 

 

Abastecimento de água  

A intermitência e o déficit na rede de canalização dos serviços de abastecimento de água fazem 

com que a população armazene água. Estas variáveis foram associadas com a incidência de 

casos de dengue nos estudos de Santos (2012) e Teixeira e Medronho (2008) no Rio de Janeiro – 

RJ e Braga et al. (2010) no Recife – PE.  Em Niterói – RJ, no estudo de Resendes (2010) a 

modelagem estatística evidenciou associação com as carências na infraestrutura de saneamento 

com maior proporção de domicílios particulares permanentes com abastecimento de água do tipo 

poço ou nascente na propriedade. Os serviços de saneamento, especialmente o abastecimento 

de água mostrou-se insuficiente ou inadequado nas áreas estudadas.  A pesquisa de Siqueira 

(2008), também em Niterói – RJ apresentou que as condições de produção da doença ocorrem de 
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forma diferenciada nas localidades estudadas. O número significativo de terrenos baldios com 

resíduos sólidos depositados irregularmente, casas de veraneio com piscinas não tratadas e 

precariedade no abastecimento de água, foram características marcantes. A precariedade no 

abastecimento de água e a heterogeneidade socioespacial apontam para dois fatores distintos 

condicionantes para o risco de transmissão da doença. O primeiro referente à oferta limitada do 

serviço de abastecimento de água e baixo poder aquisitivo. O segundo relaciona-se ao alto poder 

aquisitivo da população, o que permite estocagem de água em reservatórios permanentes de 

maior capacidade de acúmulo. Os resultados sugerem que a vigilância da dengue deve incorporar 

indicadores quantitativo-qualitativos que reflitam as reais condições de reprodução da doença em 

nível local, em especial aqueles relacionados ao abastecimento de água. 

 

Esgotamento Sanitário 

Esta variável sanitária foi a que apresentou maior associação com a doença nas seguintes 

pesquisas: Farias e Souza (2016) em localidades do Acre, Magalhães (2015) em Fortaleza – CE, 

Cunha (2010) em Teresina – PI e Almeida et al. (2009) no Rio de Janeiro – RJ. Estes estudos 

concluíram que a ausência de esgotamento sanitário possibilita o acúmulo de água parada 

próximo as residências, fornecendo condições para criadouros de mosquitos vetores.  

 

Resíduos sólidos 

Kikuti et al. (2015) na comunidade de Pau da Lima em Salvador, Aquino Júnior (2010), Aquino 

Júnior e Mendonça (2012) em Maringá no Paraná, Cordeiro et al. (2011) em Campinas – SP, 

Lagrotta et al. (2008) em Nova Iguaçu – RJ, Heukelbach et al. (2001) em uma comunidade de 

Fortaleza – CE e Souza-Santos e Carvalho (2000) na Ilha do Governador – RJ, relatam que os 

resíduos sólidos descartados irregularmente encontrados na área peridomiciliar foi apontado como 

o principal causador de doenças como a dengue. Silva e Nóbrega (2012) em Palmares - PE 

discorrem para uma realidade preocupante, pois a cidade se tornou ambiente favorável à 

proliferação do vetor, elevando assim a incidência de casos de dengue pós-enchente por causa 

do grande acúmulo de resíduos, entulhos, detritos e lama nas ruas.  

 

Abastecimento de água e esgotamento sanitário 

Em Itaboraí – RJ, Santos (2014) adotou um modelo estatístico apontando que: maior o percentual 

de domicílios não ligados a rede de esgoto e menor o percentual com ligação a rede de água, 

maior é a incidência de dengue. O que permitiu concluir que quanto melhor a qualidade sanitária 

do território, menor é a incidência do agravo. 
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Resíduos sólidos e abastecimento de água 

No município de Oiapoque – AP, Correa e Palhares (2016) encontraram resultados significativos 

que associam a coleta e destinação de resíduos sólidos e abastecimento de água. Motta (2013) 

encontrou os fatores associados para o favorecimento da proliferação do vetor em um bairro de 

Fortaleza – CE que está localizado em uma região do município com abastecimento irregular de 

água, vedações precárias das caixas d‘águas e com descarte inadequado de resíduos sólidos. 

Flausino et al. (2011) também concluíram que os indicadores referentes à frequência de 

abastecimento de água e coleta de resíduos se mostraram importantes para análises em estudos 

de nível local associados com a incidência da dengue. Na Ilha da Conceição em Niterói – RJ, 

apesar do baixo percentual de domicílios sem rede pública de abastecimento, esta característica 

pode ser relevante, pois a população estudada não possuía rede de canalização interna e era 

obrigada a acondicionar a água. Os autores listam uma série de variáveis para construção de 

indicadores para análises em outros estudos como: sazonalidade na frequência de distribuição, 

volume distribuído por dia, existência de armazenamento de água, presença de fonte de água 

descoberta, utilização de fonte alternativa. Gonçalves-Neto et al. (2006) em São Luís - MA 

encontraram diferenças significativas para as variáveis ambientais abastecimento de água e 

destino dos resíduos sólidos com criadouros potenciais.   Oliveira e Valla (2001) no Rio de Janeiro 

– RJ observaram que a população local apontava para o fato da difusão da epidemia de dengue 

estar relacionada com a precariedade e/ou inexistência de serviços de saneamento. O problema 

central descrito pelos moradores das localidades estudadas era o fato das áreas de aglomerados 

e conjuntos habitacionais populares da região não contarem com serviços regulares de 

abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos.  

 

Resíduos sólidos e esgotamento sanitário 

Santos et al. (2015) encontraram associação no que diz respeito ao destino correto dos resíduos 

sólidos e esgotamento sanitário em Guanambi – BA. Lenzi et al. (2000) apontam que em uma 

área favelizada no Rio de Janeiro - RJ, a população estudada tinha coleta de resíduos sólidos 

domiciliares realizada pela prefeitura nas três ruas principais periféricas, o que não era suficiente 

para atender a demanda e o sistema de esgotamento sanitário não sofreu qualquer 

redimensionamento para acompanhar o crescimento da área, dando origem a valas negras, 

problemas que auxiliam na manutenção de criadouros do vetor. 

 

Foram encontrados estudos com os seguintes resultados e conclusões 

Oliveira, C. (2015) pesquisou a localização do desequilíbrio ambiental causado pelos resíduos 

sólidos depositados irregularmente, esgoto a céu aberto e água parada em quatro bairros de 

Juazeiro – BA. Foi comprovado por modelos estatísticos que o fator socioeconômico não 
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apresentou influência na exposição quanto ao vetor entre os quatro bairros e sim o fator sanitário-

socioambiental. Ao mesmo tempo foi verificado que alguns bairros apresentam maior risco à 

população do que os outros e este fato foi constado na relação do tipo e quantidade de 

desequilíbrio encontrado em cada localidade estudada. 

Em um bairro periférico de Fortaleza – CE, Oliveira, K. (2015) verificou nas proximidades de um 

rio que se transformou ao longo dos anos em um esgoto repleto de potenciais criadouros de 

vetores. O local não distribui de modo equitativo os serviços de drenagem, serviço de 

esgotamento sanitário e pavimentação; a distribuição de água ocorre, mas o receio da 

intermitência ainda contribui para que a população armazene água em depósitos; e a coleta dos 

resíduos sólidos domiciliares é inadequada e insuficiente. Conclui enfatizando sobre a 

necessidade do controle dos vetores, baseado na eliminação de criadouros nesses espaços, que 

será alcançado quando condutas políticas e sociais se tornarem efetivas e equitativas. 

Na pesquisa de Nascimento et al. (2015) em Alfenas – MG possibilitou visualizar as 

concentrações de casos de dengue tanto nas regiões com melhor perfil socioeconômico quanto 

em áreas menos favorecidas de oferta de serviços de saneamento, condições de renda, 

escolaridade e adensamento populacional. Resultados que reforçam a complexa dinâmica dos 

vetores que podem ser influenciados por vários determinantes. 

Rocha (2015) evidenciou que a falta de saneamento adequado foi a principal causa para elevação 

dos casos de dengue. O município de Campina Grande - PB vem apresentando ao longo dos 

anos um aumento significativo no percentual da população atendida com saneamento básico, 

porém, observa-se que a condição do município continua favorecendo a adaptação e proliferação 

do principal vetor. A ocorrência de dengue em Porto Velho – RO, segundo Barbosa (2015), reflete 

sua estrutura social, notabilizando fatores de risco e de vulnerabilidade socioambiental. A 

infestação domiciliar pelo vetor da dengue se fez presente em todos os bairros da cidade, mas a 

letalidade é maior na população mais pobre economicamente, com índices de cobertura de 

saneamento ainda precários.  

Johansen (2014) estudou no município de Caraguatatuba – SP a existência da relação entre baixa 

cobertura de saneamento e alta taxa de incidência de dengue para 10% das sub-áreas 

analisadas. A regressão, por sua vez, mostrou que, entre os fatores de risco, o fato de se estar a 

300 metros de proximidade de um ponto estratégico como, dentre outros, depósitos de materiais 

recicláveis sem estrutura pode aumentar em 67% a taxa de incidência de dengue.  

A região norte de Várzea Paulista – SP foi o local de ocorrência de alto risco para a incidência da 

dengue com a identificação das condições: alta densidade demográfica, indicadores 

socioeconômicos precários e infraestrutura urbana deficiente em termos de saneamento básico, 

coleta de resíduos e abastecimento intermitente de água, conforme Farinelli (2014). 
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Vilani et al. (2014) na Rocinha – RJ concluíram com a afirmação que o risco sanitário e ambiental 

a que a população permanece exposta deve ser tratado prioritariamente, na busca de esforços por 

se tratar de uma demanda não apenas de grupos de moradores, mas de um direito, o direito à 

cidade sustentável, oficial, inclusiva, igualitária e participativa. Masullo (2013) aponta que as 

epidemias registradas, em sua maior parte, são causadas pela ineficiência do planejamento 

urbano e pelo descaso do poder público, afetando a saúde da população. Enfatiza que, nas áreas 

periféricas da cidade e dos aglomerados subnormais, localizados em terrenos inadequados para 

habitação humana, predominam a falta de higiene e inexistência de saneamento básico 

adequado, favorecendo a proliferação de epidemias e também de arboviroses em São Luís- MA. 

Resultados similares aos de Johansen e Carmo (2012) em Altamira – PA, Souza (2011) em 

Manaus – AM, Leite (2010) em Montes Claros – MG, Souza e Dias (2010) em Itabuna – BA, 

Almeida et al. (2009) no Rio de Janeiro, Mondini e Chiaravalloti Neto (2007). 

No município de Coronel Fabriciano – MG foram diagnosticados casos de dengue espacialmente 

agrupados na região norte da cidade, onde novos bairros surgiram nos últimos anos sem estrutura 

adequada de urbanização e planejamento. Além disso, o crescimento urbano tem levado a uma 

abordagem de fragmentos florestais nativos com mais efeitos de borda, reduzindo a margem de 

cursos d'água e fornecendo um solo nu, adequado para o acúmulo de resíduos sólidos e a 

formação de criadouros de vetores. Conclui que políticas públicas eficientes e planejamento 

urbano adequado podem reduzir o impacto da dengue, aponta Horta (2013). 

Oliveira (2006) relata que em 2003 em Londrina - PR, a epidemia de dengue teve 11.959 casos 

confirmados e dois óbitos. A Unidade de Saúde Marabá na região leste da cidade apresentou o 

maior número de registros de dengue. Esta parte da cidade apresenta sérios problemas sanitários 

e socioambientais, sendo que a maioria dos moradores trabalha com material reciclável que se 

constituem em reservatórios/criadouros do vetor da dengue.  

Em Piracicaba – SP, Sperandio (2006) propõe que o poder público local intensifique a atuação 

dos agentes comunitários no bairro Novo Horizonte, ampliando as campanhas de prevenção à 

dengue; e ainda, que implante nesta localidade melhorias sanitárias tais como coleta de esgoto e 

água canalizada, limpeza dos terrenos baldios e de coleta de resíduos sólidos e ainda invista em 

instrumentos de saúde. Gonçalves Neto et al. (2006) em São Luís - MA verificaram criadouros 

potenciais em toda a área pesquisada e condições sanitárias foram associadas como estocagem 

de água por irregularidade no abastecimento, resíduos sem coleta e baixo índice de coleta de 

esgoto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apresentados apontam para consideráveis associações com a ocorrência de 

arboviroses e determinantes sanitários. As variáveis sanitárias consideradas nesta revisão não 
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explicam totalmente a heterogeneidade das doenças, pois a tríplice epidemia é formada por 

variados aspectos e fatores, mas constituem-se em elementos essenciais para o entendimento da 

importância da população em ter acesso a serviços básicos de saneamento.  Ressalta-se que não 

se pretende esgotar o tema, mas levantar a questão acerca de como a precariedade dos serviços 

de saneamento pode influenciar e ser determinante da incidência da tríplice epidemia. Busca 

também, por meio dessa revisão, contribuir para a reflexão no sentido de que, políticas públicas 

sejam planejadas para minimizar a exposição ao vetor e consequentemente proporcionar 

ambientes salubres para a população. Políticas públicas de saneamento integradas com a saúde, 

habitação, infraestrutura, urbanização, meio ambiente e em conjunto com o envolvimento direto e 

sistemático da sociedade civil.  

Investigações em níveis mais desagregados e localizados possíveis, com pesquisas que 

privilegiem fatores, índices e indicadores em escalas micro ambientais podem auxiliar na 

formulação de práticas de combate e controle dos vetores. Ressaltando a importância de ações 

organizadas em conjunto com a sociedade, privilegiando outros modelos que não sejam nos 

modelos verticalizados adotados atualmente pelo poder público que dificulta a participação efetiva 

da população no enfretamento da tríplice epidemia. 
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RESUMO  

No Brasil, as doenças de transmissão fecal-oral, especialmente as diarreias, estão relacionadas 

ao saneamento ambiental inadequado. O universo desta pesquisa foi o município de Barbacena, 

situado na Zona das Vertentes do estado de Minas Gerais, que possui uma população estimada 

de 135.829 habitantes. Foram feitos nove estudos de correlação entre três indicadores 

epidemiológicos – taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5), proporção de crianças 

menores de dois anos desnutridas (PCD) e taxa de incidência de dengue na população (TID) – e 

três indicadores sanitários – proporção da população provida por serviço de abastecimento de 

água (SAA), proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) e 

proporção da população atendida por coleta de lixo (SLU). Nenhuma correlação apresentou 

significância estatística, confirmando a hipótese sustentada pelo IBGE (2011), que em cidades 

com IDHM elevado, os indicadores epidemiológicos podem não apresentar correlação com 

indicadores sanitários, ou seja, os serviços de saneamento básico em Barbacena funcionam como 

importante fator de proteção à saúde da população.  

Palavras-chave: Saneamento Básico. Saúde Pública. Mortalidade na Infância. Desnutrição 

Infantil. Dengue. Abastecimento de Água. Esgotamento Sanitário. Limpeza Urbana. Barbacena. 

Minas Gerais. Brasil. 
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No Brasil, as doenças de transmissão fecal-oral, especialmente as diarreias, estão relacionadas 

ao saneamento ambiental inadequado. Segundo o IBGE (2011), os efeitos das transformações 

nas condições de abastecimento de água, sistemas de coleta e de tratamento de esgoto já foram 

experimentados nas regiões mais desenvolvidas do país, provocando uma transformação no perfil 

de doenças da população, funcionando como importante fator de proteção à saúde.  

Silva (2010) destaca que a interface entre saneamento, meio ambiente e saúde pública vai além 

dos conceitos interativos entre si, sobretudo porque a visão “trifacetada” destes elementos, no 

dizer do autor, permite uma interpretação ampla, crítica e reflexiva para a construção dos saberes 

envolvidos. Para tanto, o ambiente saneado, ou seja, o ambiente saudável e habitável, configura o 

principal condicionante para a sustentabilidade, cujos reflexos são visualizados no perfil de 

morbimortalidade das comunidades. A compreensão de todos os determinantes relacionados à 

interação saúde e ambiente, além da ação conjunta das vigilâncias para a detecção de riscos e 

prevenção de perigos, é passo imprescindível para a melhoria da qualidade de vida da população.  

O município de Barbacena, objeto do presente estudo, apresentou em 2000 um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,664, um índice considerado médio (0,600 – 

0,699), passando em 2010 para 0,769, um índice considerado alto (0,700 – 0,799) segundo o 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013). Assim, com esta melhora, Barbacena 

está classificada entre os 20 municípios com maior desenvolvimento humano de Minas Gerais.  

Ainda, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013), Barbacena ocupa a 

238ª posição entre os 5.565 municípios do Brasil, e está à frente em desenvolvimento humano de 

capitais como São Luiz (MA), Belém (PA) e João Pessoa (PB). Em relação aos 853 municípios do 

estado de Minas Gerais, Barbacena ocupa a 19ª posição, à frente em desenvolvimento humano 

de Divinópolis, Patos de Minas, Conselheiro Lafaiete e São João del Rey. Barbacena teve um 

incremento no seu IDHM de 42,14% nas últimas duas décadas.  O IDHM de 2010 de Barbacena, 

0,769, foi superior ao de Minas Gerais (0,731) e ao do Brasil (0,727). 

A mortalidade infantil, de crianças com menos de um ano, em Barbacena reduziu 50,93%, 

passando de 21,4 óbitos por mil nascidos vivos em 2000 para 10,5 por mil nascidos vivos em 

2010. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram de 16,2 e 16,0 por mil 

nascidos vivos, respectivamente. Portanto, Barbacena apresentava uma taxa de mortalidade 

infantil 35,19% menor do que a estadual e 34,38% inferior à taxa de mortalidade infantil no país. 

Em Barbacena, a esperança de vida ao nascer aumentou 9,9 anos nas últimas duas décadas, 

passando de 68,0 anos em 1991 para 77,9 anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida ao 

nascer para o estado de Minas Gerais era de 75,3 anos e, para o país, de 73,9 anos, ou seja, 

Barbacena apresentou uma longevidade 3,45% e 5,41%, respectivamente, maior que a 

longevidade da população do estado de Minas Gerais e do Brasil. 
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Dados sobre a mortalidade em Barbacena, referentes a 2008, mostram que a cidade apresentou 

um índice de mortalidade de 7,2 óbitos por mil habitantes, sendo as mortes causadas por doenças 

do aparelho circulatório responsáveis por 38,2% dos óbitos; seguida pelas neoplasias com 14,3%; 

as doenças do aparelho respiratório com 13,4%; causas externas, acidentes e violência, com 

8,2%; e a quinta causa de morte, doenças infecciosas e parasitárias, responsável por 4,00% do 

total de óbitos no município (DATASUS, 2010). 

No contexto de um município com alto índice de desenvolvimento humano, 0,769, com baixa taxa 

de mortalidade infantil, 10,5 óbitos por mil nascidos vivos, semelhante a de países desenvolvidos 

que apresentam taxas próximas a 8,0 óbitos por mil nascidos vivos, e elevada esperança de vida, 

77,9 anos, que se avaliou o impacto da infraestrutura de saneamento básico existente sobre 

alguns indicadores de saúde pública. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área Geográfica de Estudo 

O universo da pesquisa foi o município de Barbacena, situado na Zona das Vertentes do estado 

de Minas Gerais, que possui uma população estimada de 135.829 habitantes distribuída por 

759,186 km2 de área geográfica (IBGE, 2016).  

Delineamento Epidemiológico 

O método epidemiológico empregado foi o estudo ecológico, que pode ser melhor compreendido 

como o estudo epidemiológico que utiliza agregados populacionais como unidade de análise.  

 

Base de Dados 

A base de dados foi composta por dados secundários provenientes da publicação Relatórios 

Dinâmicos – Barbacena (PORTAL ODM, 2015), editado pelo Serviço Social da Indústria – SESI. 

Inicialmente, foi verificado que as variáveis independentes – indicadores epidemiológicos – não 

estavam correlacionadas entre si e, portanto, tal comportamento das variáveis independentes 

garantiu a adequação do modelo utilizado. 

 

Análise Estatística 

Análise de regressão linear simples entre os indicadores epidemiológicos versus indicadores de 

saneamento, “um a um”, de modo a avaliar a existência ou não de relações entre os indicadores 

epidemiológicos – variáveis dependentes – e os demais indicadores – variáveis independentes – 

em nível de 5% de significância (p  0,05). 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A seguir, foi feito um resumo dos resultados encontrados nos nove estudos de correlação 

realizados no âmbito deste trabalho, a saber, correlação entre três indicadores epidemiológicos – 

taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5), proporção de crianças menores de dois 

anos desnutridas (PCD) e taxa de incidência de dengue na população (TID) – e três indicadores 

sanitários – proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA), 

proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) e proporção da 

população atendida por coleta de lixo (SLU), que é apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Resumo das correlações entre os indicadores epidemiológicos e os indicadores 

sanitários em Barbacena – MG 

Variáveis R2 (coeficiente de 

determinação) 

r (coeficiente de 

correlação de Pearson) 

p (significância 

estatística) 

TM5 x SAA 0,0806 +0,284 0,3711 

TM5 x SES 0,0083 +0,091 0,7782 

TM5 x SLU 0,0245 +0,156 0,6099 

PCD x SAA 0,0309 -0,176 0,5848 

PCD x SES 0,1650 +0,406 0,1901 

PCD x SLU  

TID x SAA 

0,0217 

0,1205 

+0,147 

-0,347 

0,6310 

0,3258 

TID x SES 

TID x SLU 

0,2733 

0,0201 

+0,523 

+0,142 

0,1210 

0,6773 

 

Não foi encontrada correlação estatisticamente significativa (p ≤ 0,05) entre a taxa de mortalidade 

em menores de cinco anos de idade (TM5) e indicadores de cobertura de serviços de saneamento 

básico, a saber, proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA),  

proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) e proporção da 

população atendida por coleta de lixo (SLU) para a cidade de Barbacena, em Minas Gerais. 

Também não foi encontrada correlação estatisticamente significativa (p ≤ 0,05) entre a proporção 

de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a proporção da população provida por 

serviço de abastecimento de água (SAA), a proporção da população provida por serviço de 

esgotamento sanitário (SES) e a proporção da população atendida por coleta de lixo (SLU) para 

Barbacena. 

Por fim, não foi encontrada correlação com significância estatística (p ≤ 0,05) entre a taxa de 

incidência de dengue (TID) e os indicadores de cobertura de serviços de saneamento básico na 

cidade de Barbacena, localizada na Zona das Vertentes do estado de Minas Gerais, a saber, 

proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA), proporção da 
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população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) e proporção da população atendida 

por coleta de lixo (SLU). 

 

CONCLUSÃO 

O trabalho confirmou a hipótese sustentada pelo IBGE (2011), uma vez que em Barbacena, Minas 

Gerais, município com IDHM elevado, 0,769, os indicadores epidemiológicos estudados não 

apresentaram correlação com indicadores sanitários, ou seja, os serviços de saneamento básico 

na cidade funcionam como importante fator de proteção à saúde da população.  
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RESUMO  

O universo desta pesquisa foi o município de Coronel Pacheco, situado na Zona da Mata do 

estado de Minas Gerais, que possui uma população estimada de 3.117 habitantes para o ano de 

2016. Foram feitos nove estudos de correlação entre três indicadores epidemiológicos – taxa de 

mortalidade em menores de cinco anos (TM5), proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas (PCD) e taxa de incidência de dengue na população (TID) – e três indicadores 

sanitários – proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA), 

proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) e proporção da 

população atendida por coleta de lixo (SLU). Encontrou-se associação estatisticamente 

significativa (p ≤ 0,05) com correlação classificada como forte, coeficiente de correlação de 

Pearson (r) maior em módulo do que 0,50, entre a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas (PCD) e a proporção da população atendida por serviço de coleta de lixo (SLU) com r 

= - 0,5543 e entre a taxa de incidência de dengue (TID) e a proporção da população provida de 

serviço de abastecimento de água (SAA) com r = - 0,5936.  

Palavras-chave: Saneamento Básico. Saúde Pública. Mortalidade na Infância. Desnutrição 

Infantil. Dengue. Abastecimento de Água. Esgotamento Sanitário. Limpeza Urbana. Barbacena. 

Minas Gerais. Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

As ações de saneamento básico promovem a melhoria da qualidade de vida da população, 

refletindo positivamente na saúde pública com redução da mortalidade, principalmente na infância, 

além da redução na prevalência de doenças como as diarreicas, parasitárias e da pele. A falta de 
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saneamento é responsável por situação de vulnerabilidade socioambiental, principalmente nas 

áreas ocupadas por populações mais empobrecidas. 

Estas doenças representam uma das principais causas da morbimortalidade em crianças menores 

de cinco anos em regiões com baixo de desenvolvimento humano. Atualmente, observa-se a 

redução da mortalidade na infância no Brasil, mas não se observa o mesmo com a morbidade, 

representando um sério problema de saúde pública, pois demonstra inadequação das ações de 

controle de seus determinantes, entre eles, a ausência ou deficiência dos serviços de saneamento 

básico.  

Adultos e crianças se expõem aos mesmos fatores de risco às doenças devido aos agentes 

insalubres presentes no meio ambiente, porém as crianças são mais vulneráveis devido à 

imaturidade do sistema imunológico, em processo de desenvolvimento.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1998) menciona o saneamento básico precário como 

uma grave ameaça à saúde humana. A falta de saneamento básico ainda é muito associada à 

pobreza, afetando principalmente a população de baixa renda, também mais vulnerável devido à 

subnutrição e, muitas vezes, pela falta de higiene adequada. As doenças relacionadas a sistemas 

de água e esgoto inadequados e às deficiências com a higiene causam a morte de milhões de 

pessoas todos os anos no mundo, com prevalência nos países de baixa renda, ou seja, países 

com PIB per capita anual inferior a US$ 825,00.  

Das mortes por diarreias no mundo, estima-se que aproximadamente 84% eram de crianças, 

segundo a UNICEF/WHO (2009), sendo, à época, a segunda maior causa de mortes em crianças 

menores de cinco anos de idade. Estimava-se, no final da década passada, que 1,5 milhão de 

crianças nesta idade morriam a cada ano vítimas de doenças diarreicas, sobretudo em países em 

desenvolvimento. Nos países de clima quente como o Brasil, as diarreias ocorrem mais durante a 

estação chuvosa, e tanto as inundações quanto as secas aumentam o risco de ocorrência de 

doenças como as infecções gastrointestinais, que causam diarreia.  

O município de Coronel Pacheco, objeto do presente estudo, apresentou, em 2010, um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal de 0,669 (IBGE, 2011), índice considerado médio (0,600 – 

0,699).  

A mortalidade de crianças menores de cinco anos em Coronel Pacheco reduziu 24,18%, 

passando de 45,5 óbitos por mil nascidos vivos em 2003 para 34,5 óbitos por mil nascidos vivos 

em 2010. Em 2010, as taxas de mortalidade em menores de cinco anos no estado de Minas 

Gerais e no Brasil eram, ambas, de 18,6 óbitos por mil nascidos vivos. Portanto, Coronel Pacheco 

apresentou taxa de mortalidade na infância 85,48% maior do que as taxas do estado e do país. 

Em Coronel Pacheco, a esperança de vida ao nascer aumentou 4,0 anos nas últimas duas 

décadas, passando de 68,4 anos em 1991 para 72,4 anos em 2010. Em 2010, a esperança de 

vida ao nascer média para o estado de Minas Gerais era de 75,3 anos e, para o país, de 73,9 
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anos, ou seja, Coronel Pacheco apresentou longevidade de, respectivamente, 3,85% e 2,03% 

menores do que a esperança de vida no estado e no país. 

No contexto do município de Coronel Pacheco, em Minas Gerais, com médio índice de 

desenvolvimento humano (IDHM = 0,669 em 2010), elevada taxa de mortalidade de crianças 

menores de cinco anos (34,5 óbitos por mil nascidos vivos em 2010), baixa esperança de vida ao 

nascer (72,4 anos em 2010), o presente trabalho teve como objetivo avaliar o impacto da 

cobertura populacional por serviços de saneamento básico – abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e limpeza urbana – sobre indicadores epidemiológicos ou de saúde pública 

–  mortalidade em crianças menores de cinco anos, desnutrição em crianças menores de dois 

anos e incidência de dengue na população para todas as idades. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Área Geográfica de Estudo 

O universo da pesquisa foi o município de Coronel Pacheco, situado na Zona da Mata mineira, 

que possuía uma população estimada para 2016 de 3.117 habitantes distribuída por 131,511 km2 

de área geográfica (IBGE, 2016).  

Delineamento Epidemiológico 

O método epidemiológico empregado foi o estudo ecológico, que pode ser melhor compreendido 

como o estudo epidemiológico que utiliza agregados populacionais como unidade de análise.  

Base de Dados 

A base de dados foi composta por dados secundários provenientes da publicação Relatórios 

Dinâmicos – Coronel Pacheco (PORTAL ODM, 2016), editado pelo Serviço Social da Indústria – 

SESI. Inicialmente, foi verificado que as variáveis independentes – indicadores epidemiológicos – 

não estavam correlacionadas entre si e, portanto, tal comportamento das variáveis independentes 

garante a adequação do modelo utilizado. 

Análise Estatística 

Inicialmente, foi feita uma análise descritiva da taxa de mortalidade para crianças menores de 

cinco anos, da proporção de crianças menores de dois anos desnutridas e do número de casos de 

dengue para todas as idades em Coronel Pacheco, Minas Gerais, cujos dados foram coletados 

junto ao Portal ODM (2016), referente ao intervalo temporal 2000 a 2013. 

Foi formulada a hipótese de que o progressivo acesso a serviços de saneamento básico – aqui 

entendido como acesso ao abastecimento de água potável, ao esgotamento sanitário e à coleta 

de lixo – repercute de maneira inversamente proporcional sobre a taxa de mortalidade para 

crianças menores de cinco anos, sobre a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas e sobre a taxa de incidência de dengue na população de Coronel Pacheco, Minas 

Gerais, no período 2000 a 2013. 
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De posse dessas informações, através da regressão linear, da Correlação de Pearson e da 

significância estatística, verificou-se se há ou não confirmação da hipótese formulada sobre o 

impacto da proporção da população atendida por serviço de abastecimento de água (SAA), por 

serviço de esgotamento sanitário (SES) e por serviço de coleta de lixo (SLU) sobre a taxa de 

mortalidade para crianças menores de cinco anos (TM5), a proporção de crianças menores de 

dois anos desnutridas (PCD) e a taxa de incidência de dengue (TID). 

Foi utilizada a significância estatística (p) como medida estimada do grau em que determinado 

resultado é representativo da população. Em outras palavras, o valor de p representa um índice 

decrescente da confiabilidade do resultado encontrado. Neste trabalho foi adotado o valor de p ≤ 

0,05, indicando resultados com 95% de confiabilidade como parâmetro para a aceitação do 

resultado como sendo estatisticamente significativo. 

 
RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Resultados das Correlações Estudadas 

A seguir, foi feito um resumo dos resultados encontrados nos nove estudos de correlação 

realizados no âmbito deste trabalho, a saber, correlação entre três indicadores epidemiológicos – 

taxa de mortalidade em menores de cinco anos (TM5), proporção de crianças menores de dois 

anos desnutridas (PCD) e taxa de incidência de dengue na população (TID) – e três indicadores 

sanitários – proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA), 

proporção da população provida por serviço de esgotamento sanitário (SES) e proporção da 

população atendida por serviço de coleta de lixo (SLU), que é apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Resumo das correlações entre os indicadores epidemiológicos e os indicadores 
sanitários em Coronel Pacheco – MG 

Variáveis R2 (coeficiente de 
determinação) 

r (coeficiente de correlação de 
Pearson) 

p (significância 
estatística) 

TM5 x SAA 0,1039 - 0,3223 0,2611 
TM5 x SES 0,1782 + 0,4221 0,1327 
TM5 x SLU 0,0752 - 0,2742 0,3426 
PCD x SAA 0,0079 + 0,0889 0,7632 
PCD x SES 0,2091 + 0,4572 0,1002 
PCD x SLU 
TID x SAA 

0,3072 
0,3524 

- 0,5543 
- 0,5936 

0,0493 
0,0324 

TID x SES 0,0048 - 0,0693 0,8216 
TID x SLU 0,1231 + 0,3509 0,2398 

 

Encontrou-se associação estatisticamente significativa (p ≤ 0,05) com correlação classificada 

como forte, coeficiente de correlação de Pearson (r) maior em módulo do que 0,50, entre a 

proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a proporção da população 

atendida por serviço de coleta de lixo (SLU) com r = - 0,5543 e entre a taxa de incidência de 
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dengue (TID) e a proporção da população provida de serviço de abastecimento de água (SAA) 

com r = - 0,5936.  

 

Correlação entre Proporção de Crianças Menores de Dois Anos Desnutridas (PCD) e a 

Proporção da População Provida por Serviço de Coleta de Lixo (SLU)  

Na Figura 1 observa-se que quanto maior a cobertura populacional por serviço de coleta de lixo, 

menor é a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas no município de Coronel 

Pacheco. 

Figura 1 – Regressão linear simples entre a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas (PCD) e a proporção da população provida por serviço de coleta de lixo (SLU) 

na cidade de Coronel Pacheco – MG 

 

A reta de tendência apresentada no gráfico da Figura 1 está de acordo com o esperado, ou seja, 

uma relação inversamente proporcional entre a proporção de crianças menores de dois anos 

desnutridas (PCD) e a proporção da população provida por serviço de coleta de lixo (SLU).  

Quando da análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R2 de 0,3072 para a 

relação entre a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD) e a proporção da 

população provida por serviço de coleta de lixo (SLU) na cidade de Coronel Pacheco - MG com p 

= 0,0493, valor inferior ao da significância estatística (p) adotada neste trabalho de 0,05. Logo, 

pode-se concluir que há relação estatisticamente significativa entre as variáveis estudadas. 

Segundo Risso (1993) e Girout e Brown (1996), a ausência de coleta, associada ao manuseio e à 

disposição inadequados dos resíduos sólidos municipais, é importante fator de risco para a saúde 

pública. 
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Embora pouco pesquisada, há uma indicação, no meio técnico, da existência de associação entre 

doenças infecciosas e parasitárias e o manejo ineficiente de resíduos sólidos, embora se tenha 

constatado a exiguidade de dados quantitativos sobre a relação. Um estudo epidemiológico em 

Belo Horizonte – MG revelou associação entre ausência de coleta de resíduos sólidos domiciliares 

e saúde pública, contribuindo para a sustentação científica desta relação (CATAPRETA e 

HELLER, 1999). 

Alguns autores, como Monteiro et al. (2009), afirmam que o declínio da desnutrição infantil no 

Brasil pode ser atribuído ao expressivo aumento do poder aquisitivo das famílias, ao crescimento 

da escolaridade materna, ao maior acesso à assistência à saúde materno-infantil e à ampliação 

de serviços públicos essenciais como, por exemplo, rede de abastecimento de água e serviço de 

coleta de lixo.  

Ao se analisar o resultado, nota-se que o município de Coronel Pacheco tende a diminuir os níveis 

de crianças menores de dois anos desnutridas se mantiver, ao longo do tempo, a universalização 

do serviço de coleta de lixo, medida fundamental para reduzir a incidência de doenças diarreicas, 

parasitárias e infectocontagiosas na população infantil. 

 

Correlação entre a Taxa de Incidência de Dengue na População (TID) e a Proporção da 

População Provida por Serviço de Abastecimento de Água (SAS)  

Na Figura 2 observa-se que quanto maior a cobertura populacional por serviço de abastecimento 

de água, menor é a proporção da taxa de incidência de dengue. 

Figura 2 – Regressão linear simples entre a taxa de incidência de dengue (TID) e a 
proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA) na cidade de 
Coronel Pacheco – MG 
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O resultado do gráfico está de acordo com o esperado, ou seja, uma relação inversamente 

proporcional entre a taxa de incidência de dengue na população (TID) e a cobertura populacional 

por serviço de abastecimento de água (SAA). 

Ao se processar a análise de regressão linear simples, encontrou-se um coeficiente R2 de 0,3524 

para relação entre a taxa de incidência de dengue na população (TID) e a proporção da população 

provida por serviço de abastecimento de água (SAA) na cidade de Coronel Pacheco com p = 

0,0324, valor inferior ao da significância estatística (p) adotada. Dessa forma, concluiu-se que há 

relação estatisticamente significativa entre a taxa de incidência de dengue na população (TID) e a 

proporção da população provida por serviço de abastecimento de água (SAA) na cidade de 

Coronel Pacheco - MG. 

Segundo Mafra et al (2010), a dengue é uma doença infecciosa transmitida pelo mosquito  Aedes 

aegypti, que ocorre de forma epidêmica principalmente em regiões tropicais, onde condições 

ecológicas e sociais facilitam a disseminação do vetor e a circulação viral. 

Estudos demonstram, para todos os países nos quais circula o vírus da dengue, a impossibilidade 

de eliminar o Aedes aegypti. As justificativas para esse fenômeno são as condições ambientais 

favoráveis à proliferação e sobrevivência do mosquito, consequências do processo de 

urbanização desordenado, produzindo regiões com alta densidade demográfica, graves 

deficiências no abastecimento de água e na limpeza urbana e intenso trânsito de pessoas entre as 

áreas urbanas (TEIXEIRA et al, 2009). 

O comportamento da doença no Brasil é sazonal, particularmente na região Sudeste, com 

aumento da transmissão nos períodos de maiores pluviosidades e maiores temperaturas. A partir 

de 2011, houve registro da circulação dos quatro sorotipos do vírus (Den1, Den2, Den3 e Den 4) 

na maioria dos estados. Medidas de controle e ações de vigilância têm se mostrado pouco 

efetivas na maior parte dos municípios brasileiros, revelando a complexidade da doença em 

populações humanas e a dificuldade de seu controle. Muitos fatores têm sido associados à 

circulação dos vetores e da virose, porém a dinâmica da transmissão ainda não é totalmente 

compreendida (KOOPMAN et al., 1991).  

Analisando o gráfico da Figura 2 pode-se levantar três hipóteses para explicar a ocorrência de 

dengue no município de Coronel Pacheco nos anos de 2008 e 2010.  

A doença pode ter chegado ao município devido ao intenso trafego de pessoas que migram 

diariamente para cidades vizinhas para trabalhar, principalmente Juiz de Fora, que sendo um polo 

regional, também foi alvo de incidência de dengue desde os anos 2000. 

Problemas com a cobertura de saneamento básico municipal, principalmente o abastecimento de 

água, que leva habitantes a estocarem água em reservatórios caseiros, muitas vezes sem 

proteção.  
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A terceira e última hipótese está voltada à falta de conscientização da população quanto aos 

riscos de se manter reservatório de água potável nos domicílios sem a devida vedação, que 

podem se tornar futuros focos da dengue, mesmo com fornecimento adequado de água para 

consumo humano. 

  
CONCLUSÃO 

Como principais propostas para a melhoria do serviço de abastecimento de água (SAA) de forma 

a reduzir a taxa de incidência de dengue (TID) em Coronel Pacheco – MG propõe-se o 

cercamento do manancial superficial e do poço tubular profundo de onde é retirada a água para o 

tratamento associado à expansão da rede de abastecimento de água na cidade.  

Em relação à melhoria do serviço de limpeza urbana no município de Coronel Pacheco – MG com 

o objetivo de reduzir a proporção de crianças menores de dois anos desnutridas (PCD), as 

principais propostas seriam a educação ambiental com vistas à segregação dos resíduos na fonte 

e a fixação de dias e horários para a passagem do caminhão de coleta, hoje inexistentes. 
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RESUMO  

Considerando a importância sanitária e econômica do controle de roedores e buscando contribuir 

para o controle da população desses animais existente no Campus Belém do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o presente trabalho tem como ponto de partida a 

pergunta: qual o nível de infestação do Campus? Assim, buscando estimar a população local de 

roedores, foram realizadas quatro etapas metodológicas: 1) inspeção de toda a área do Campus; 

2) aplicação de métodos de estimativa populacional; 3) cruzamento dos dados obtidos com os 

métodos aplicados; 4) análise dos resultados obtidos.A inspeção das áreas livres e construídas 

revelou a existência de condições ambientais propícias à infestação e à proliferação dos animais, 

favorecedoras de acesso à água, alimentos e abrigo, inclusive no interior dos prédios. Foi 

contabilizada uma população de 80 animais, considerada subestimada, tendo em vista a área total 

do Campus e a presença de roedores circulando nas áreas livres,inclusive durante o dia, o que é 

indicativo de alta infestação. 

Palavras-chave: Roedores. Saneamento. Infestação.  

 

INTRODUÇÃO 

A Lei n° 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

conhecida como Lei Nacional do Saneamento, designa seu objeto como sendo o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionaisde: 1) abastecimento de água potável; 2) 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 541 

esgotamento sanitário; 3) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 4) drenagem e manejo 

das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas (BRASIL, 

2007).  

Em sua origem, tal lei, por ter sido formulada considerando-se as responsabilidades do Ministério 

das Cidades, não levouem conta as ações realizadas por outros ministérios, como o da saúde. 

Dessa forma, não foi incluído em seu texto um importante serviço, de competência, em nível 

federal, da Fundação Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que corresponde ao controle de 

vetorestransmissores de doenças. Isto se deu em nível federal, diferentemente de outros textos 

legais, como as leis que dispõem sobre a política estadual de saneamento básico em diversos 

Estados, tais como: São Paulo (Lei nº 7. 750/1992), Rio Grande do Sul (Lei nº 12.037/2003) e 

Bahia (Lei n° 11.172/2008).   

A importância do controle de vetores como um componente do saneamento fica patente 

especialmente em uma época, como a atual, em que o Brasil se defronta com o risco de 

epidemias de doenças em cujo ciclo estão presentes os mosquitos como vetores transmissores.  

Contudo, também os roedores se destacam como objeto de ações de controle vetorial. Em função 

dos prejuízos sanitários e econômicos que geram, pois estão envolvidos no ciclo de doenças que 

atingem o ser humano e são responsáveis pelo comprometimento de parte significativa da 

produção nacional de grãos e cereais (BRASIL, 2015), controlar a população de roedores é uma 

necessidade para os municípios (BRASIL, 2002). Por extensão, também o é para as instituições, 

tanto particulares (MORATO E PAGLIA, 2014) quanto públicas, como o Campus Belém do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), onde a presença desses 

animais é percebida até mesmo durante o dia.  

Tal fato é indicativo de que a população infestante é grande e que está havendo restrição de 

alimentos para todos os seus componentes, obrigando esses animais, originalmente de hábitos 

noturnos, a sair de seus abrigos durante o dia em busca de alimento (ISHIZUKA, 2009). Sendo 

assim, este trabalho, partindo da pergunta-problema qual o nível de infestação do Campus?, teve 

como objetivo estimar a população de roedores infestante do Campus. 

 

IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE ROEDORES 

Roedores causam prejuízos econômicos aos humanos, com a perda de 4 a 8% da produção 

nacional de cereais, raízes e sementes em decorrência da ingestão, estragos, quebra dos grãos e 

roeduras (BRASIL, 2015). Além disso, podem provocar acidentes, como curtos-circuitos e 

incêndios, em consequência dos danos que causam às estruturas, maquinários e materiais 

(BOGGIO, 2013a; BOGGIO, 2013b). 

Do ponto de vista sanitário, sua importância está relacionada às morbidades que causam aos 

humanos e a outros animais, participando da cadeia de transmissão de pelo menos 30 zoonoses 
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(BRASIL, 2006), como tifo murino, hantaviroses, salmoneloses, febre da mordedura, triquinose, 

além de outras, mais conhecidas, como a peste e a leptospirose (GRINGS, 2006). 

Há registros históricos da grande epidemia de peste que ocorreu em Londres, na Inglaterra, no 

século XVII, provocando a morte de milhares de pessoas, mas que, em alguma medida, foi 

amenizada – não encerrada – pelo incêndio que devastou parte da cidade no ano de 1666, 

matando os ratos, portadores das pulgas que transmitem a bactéria causadora da doença 

(MUSEUM OF LONDON, 2017). 

Quanto à leptospirose, no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2010 e 2014, a 

incidência média da doença foi de 2,1/100.000 habitantes, com letalidade média de 8,7%, 

perfazendo no total 20.810 casos confirmados e 1.694 óbitos. Interessante destacar que o local 

provável de infecção foi identificado para 81% desses casos, tendo-se percebido que a maior 

parte deles ocorreu em área urbana (57%), tendo-se como fatores de risco, dentre outros, a 

presença,no ambiente,de roedores (58%) e de lixo/entulho (32%) (BRASIL, 2017). 

Especificamente em Belém (PA), estudo realizado com dados de 2007 a 2010 (COSTA E SOUZA, 

2011) revela que os casos notificados da doença têm procedência diversa, alcançando número 

significativo de bairros da cidade, com destaque para aqueles onde há acúmulo de lixo e falta de 

infraestrutura de saneamento, insalubridade das habitações e alagamentos recorrentes nos 

períodos de chuva. 

Fica, então, evidente que, para o controle da doença, a eliminação desses animais dos ambientes 

frequentados por humanos é necessária e que, para isto, significativa é a importância do 

saneamento, especificamente quanto à eliminação de fatores de risco ligados à drenagem de 

águas pluviais e à disposição de resíduos sólidos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido em quatro etapas: 1) inspeção de toda a área do Campus; 2) 

aplicação de métodos de estimativa populacional; 3) cruzamento dos dados obtidos com os 

métodos aplicados; 4) análise dos resultados obtidos. 

A inspeção foi realizada nas áreas livres e construídas do Campus, contando-se com o apoio de 

um técnico do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Belém. Nas 

áreas livres buscou-se identificar a disponibilidade de água (em canaletas e caixas de passagem), 

de alimentos (em lixeiras e no chão) e de abrigo (em tocas e árvores), assim como vestígios da 

presença de animais (trilhas, pegadas, animais mortos, etc.).   

Nas áreas construídas, buscou-se identificar pontos de acesso dos ratos ao interior de cada 

prédio (janelas que não fecham, aberturas nos forros e telhados, vãos entre as portas e o piso, 

etc.), a disponibilidade de água e alimentos, bem como de abrigo (salas e armários pouco 

utilizados), vestígios de sua presença (fezes, mordeduras, manchas, pegadas, etc.).   
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Para a estimativa populacional, foram identificados e aplicados dois métodos: Avaliação por Sinais 

de Atividades e Censo por Consumo de Alimentos (BRASIL, 2002). A avaliação por sinais de 

atividades é considerada bastante imprecisa, uma vez que se baseia na identificação de sinais da 

presença de roedores, conforme detalhado na Tabela 1. Por isso, seus resultados devem ser 

cruzados com outros métodos. 

 

Tabela 1- Avaliação por sinais de atividades classificadas quanto ao nível de infestação. 

 NÍVEL DE INFESTAÇÃO 

SINAIS ALTO MÉDIO BAIXO 

Trilhas Várias e evidentes Algumas Nenhuma visível 

Fezes Numerosas e frescas (brilhantes) Em vários locais Algumas 

Roeduras Visíveis em diversos locais Algumas Nenhuma visível 

Manchas de gordura 

P/atrito corporal 
Evidentes em vários locais Pouco perceptíveis Nenhuma 

Tocas Numerosas (+10/300m2) 
Algumas 

(4 a 10/300m2) 

Algumas 

(1 a 3/300m2) 

Ratos vistos Vários à noite; alguns de dia 
Alguns à 

noite 
Nenhum 

 Fonte: Adaptado de BRASIL (2002). 

 

 

O Censo por Consumo de Alimentos é adequado para locais fechados, onde não há abundância 

de alimento (depósitos, fábricas e armazéns). Consiste em colocar porções diárias, de 

aproximadamente 30 g, de cereais (sem adição de rodenticidas), em diferentes pontos e, no dia 

seguinte, pesar as sobras, retirando materiais estranhos ou fezes com o auxílio de luvas. Nos 

locais onde tiver havido consumo integral, dobrar a quantidade consumida; onde o consumo tiver 

sido parcial, repor as 30 g, iniciais. Repetir por vários dias esse procedimento até que se observe 

a estabilização do consumo. Somar o total consumido e dividi-lo por 15 g, que corresponde ao 

consumo diário de uma ratazana (ISHIZUKA, 2009).  

Para o emprego desse método foram definidos 10 pontos para disponibilização do alimento, 

conforme indica a Figura 1. 
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 Figura 1 – Mapeamento dos achados na inspeção e dos pontos do censo por consumo no               

Campus Belém.  

 

Legenda: Pn – pontos do censo; AB – abrigo; AC – acesso; DA – disponibilidade de alimento; AN 

– animais à luz do dia; FE – fezes; RO – roeduras; TO – tocas. 

 

Os critérios adotados para a tomada de cada ponto foram os indícios da presença de roedores 

nos locais (trilhas, pegadas, fezes, roeduras e até a presença do próprio roedor), destacando-se 

que não foi definido um ponto na área da cantina, uma vez que nela havia disponibilidade farta de 

outros alimentos preferenciais para os roedores (foi realizado pré-teste nesse local dias antes do 

início dos trabalhos, tendo-se confirmado sua inviabilidade pela falta de consumo do alimento 

disponibilizado). 

Todo esse procedimento se repetiu por mais três semanas em dias não consecutivos, uma vez 

que os sábados, domingos e feriados do período foram excluídos. Na sequência, foram somadas 

as quantidades consumidas e calculado o número de roedores, tal como já descrito, realizando-se 

a comparação dos resultados de cada método empregado e a análise final. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Na inspeção das áreas livres do Campus foram vistas roeduras, fezes, tocas numerosas e 

passagens que comunicam com as ruas do entorno, inclusive por meio da copa de árvores, além 

da movimentação de ratazanas em plena luz do dia. Foram identificados diversos locais com 

armazenamento de entulho e materiais inservíveis, restos de alimentos em lixeiras e mesmo no 

chão, disponibilidade de água em empoçamentos e caixas de passagem abertas, conforme 

indicado na Figura 1 e apresentado na Figura 2, propiciando aos roedores os elementos 

necessários a sua sobrevivência: abrigo, alimento e água. 
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Figura 2 – Mobília inservível disposta indevidamente oferecendo abrigo para os roedores. 

l  

 

A inspeção das áreas construídas revelou a existência de acessos para o interior dos prédios 

(janelas quebradas, portas, buracos no teto), fezes (Figura 3) e roeduras, tendo havido relatos 

diversos de visualização de camundongos por parte de servidores dos setores administrativos e 

da biblioteca e mesmo de professores, em algumas salas de aula.  

 

Figura 3 – Fezes de ratos encontradas na estrutura de sustentação do forro de uma sala. 

  

 

Segundo o método de Avaliação por Sinais de Atividades, em uma perspectiva geral,o nível de 

infestação pode ser classificado como médio, porém, especificamente na área onde fica localizada 

a cantina, pode ser considerado alto, pois nela foram encontradas trilhas e até mesmo percebeu-

se a presença de roedores à luz do dia.  

Aplicando-se o método do Censo por Consumo de Alimentos, no dia seguinte à primeira oferta de 

alimentos os pontos foram vistoriados encontrando-se três diferentes ocorrências: nos pontos 4 e 
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6 houve consumo integral; os pontos 2 e 5 houve consumo parcial; nos pontos 1, 3, 7, 8, 9, 10 não 

houve consumo.  

Conforme preconiza o método, no primeiro caso as sementes foram repostas em quantidade 

dobrada; no segundo, foram pesadas as sobras e repostas as 30 g disponibilizadas no dia 

anterior; no terceiro, foram mantidas as 30 g já disponibilizadas (após o quinto dia sem consumo 

os pontos foram descartados por se considerar que os roedores das proximidades dispunham de 

outros alimentos preferenciais).  

Observou-se, contudo, uma ocorrência que obrigou à substituição das sementes de girassol. Em 

todos os pontos em que houve consumo, total ou parcial, foi identificada a presença de cascas de 

sementes, pois os roedores só ingeriam a porção interna (amêndoa). Percebeu-se que isto 

oferecia possibilidade de introdução de erro na mensuração e, para evitá-lo, a partir do quinto dia 

de trabalho as mesmas foram substituídas por ração para ramster (Figura 4), mantendo-se o 

mesmo procedimento já descrito. Embora com uma demora de três dias, por conta da neofobia, 

esse novo alimento acabou por ser consumido, tanto quanto as sementes.  

 

Figura 4 – Momento da disponibilização de ração para ramster em um local de 

monitoramento. 

 

 

Contabilizando-se o consumo dos alimentos disponibilizados (sementes e ração), chegou-se a um 

total de 1.203 g que, dividido por 15 g (consumo médio diário de uma ratazana), indica o número 

aproximado de 80 roedores nos quatro pontos positivos, dois de consumo total e dois de consumo 

parcial.  

Efetuando-se o cruzamento dos resultados da aplicação dos dois métodos empregados, pode-se 

considerar que o nível de infestação encontrada é alto, a despeito de terem sido quantificados 

apenas 80 animais. Embora o método de Avaliação por Sinais tenha indicado nível elevado 

somente na área da cantina, deve-se levar em conta que nesse local não foi possível aplicar o 
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Censo por Consumo. Caso tivesse sido empregado esse método, estima-se que o número de 

animais quantificados seria significativamente maior. 

Mesmo nas demais áreas do Campus, consideradas pelo método de Avaliação por Sinais como 

de média infestação, estima-se que o número de animais seja significativamente mais elevado, 

inclusive nos pontos onde não houve consumo dos alimentos ofertados esse número não é nulo, 

pois sabe-se que há a presença de animais. Sua mensuração não foi possível, uma vez que, 

embora consideravelmente menos que na cantina, igualmente há disponibilidade de alimentos 

preferenciais lançados em lixeiras abertas e mesmo no chão, que inviabilizaram o consumo das 

sementes e da ração. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos indicam que o nível de infestação no Campus é alto, confirmando a 

suposição inicial, embora o método de Avaliação por Sinaistenha indicado nível elevado somente 

na área da cantina e o método do Censo por Consumo de Alimentos tenha revelado um número 

pequeno de animais, tendo em vista a área total do Campus. 

Justifica-se a falta de consumo na maioria dos pontos fixados no censo considerando-se a 

disponibilidade de outros alimentos, preferenciais para os animais, tais como restos de comida 

deixados nas lixeiras e mesmo no chão, nas proximidades desses pontos. 

Isto revela a necessidade premente de que medidas sejam tomadas para o controle das 

condições ambientais locais, com vistas a deixar-se de favorecer a permanência e a proliferação 

de roedores no Campus.Embora, até o momento, não tenha havido qualquer caso notificado de 

doenças transmitidas por esses animais no Campus, é forçoso reconhecer tal possibilidade, ainda 

mais considerando que as medidas de controle empregadas resumem-se tão-somente à 

desratização periódica com o uso de rodenticidas.  

Tal necessidade, contudo, sem dúvida não é exclusiva do Campus Belém do IFPA. Os dados do 

Ministério da Saúde e os estudos já realizados em Belém, como discutido, deixam clara a 

importância de intervenções amplas, que envolvam os municípios por completo. 
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RESUMO 

O manejo inadequado dos resíduos sólidos tem contribuido no Brasil para o armazenamento de 

água em vasilhames descartados no ambiente facilitando a reprodução do mosquito Aedes 

aegypti, transmissor da Febre Amarela urbana. O trabalho, baseado em revisão bibliográfica e no 

conhecimento e experiência do autor, apresenta o modelo conceitual e a importância da Gestão 

Integrada e Sustentável dos Resíduos Sólidos Urbanos (GISRSU) em tempos de proliferação do 

mosquito Aedes aegypti,  visando contribuir para evitar ou reduzir o impacto negativo de uma 

possível epidemia de Febre Amarela urbana transmitida por esse inseto vetor no País. 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Gestão Integrada e Sustentável, Aedes aegypti, Febre 

Amarela urbana. 

 

INTRODUÇÃO 

Em área urbana, a Febre Amarela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que tanto dano 

causa aos brasileiros, ao transmitir a Zika, a Dengue e o Chikungunya. As dificuldades de 

controlar este vetor são bem conhecidas.  O aumento do número de casos e de mortes por Febre 

Amarela registrado nos primeiros meses de 2017 em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São 

Paulo e Distrito Federal está preocupando e causando insegurança na sociedade devido à 

gravidade desta doença e do risco de sua urbanização. Na velocidade em que vem aumentando o 

número de casos de Febre Amarela silvestre em humanos, torna-se preocupante a possibilidade 

de haver uma epidemia urbana da doença, na medida em que mais de 90% das cidades do País 

encontram-se infestadas por este vetor. Caso haja transmissão pelo Aedes aegypti em áreas 
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urbanas, além das mortes que fatalmente ocorreriam até se detectar o problema e realizar um 

amplo bloqueio vacinal, o real controle da situação exigiria um enorme esforço e imenso 

quantitativo de vacinas para se proteger as populações residentes nas áreas urbanas infestadas 

(ABRASCO et al., 2017).  

Os recentes casos de Febre Amarela no Brasil e sua trasmissão em áreas urbanas pelo mosquito 

Aedes aegypti tem conduzido a comunidade científica a aprofundar estudos e pesquisas 

científicas, visando conhecer melhor tal relação, bem como mostrar à população e às autoridades, 

a necessidade do manejo adequado dos residuos sólidos urbanos como uma importante ação que 

tem como objetivos contribuir para a salubridade ambiental e para o controle ambiental e 

eliminação de criadouros do referido mosquito.   

Segundo a Fundação Nacional de Saúde (2015), os resíduos sólidos constituem importante 

problema sanitário quando não manejados adequadamente e as medidas adotadas para seu 

manejo adequado têm, sob o aspecto sanitário, objetivo comum a outras medidas de saneamento 

básico, como prevenir e controlar doenças a eles relacionadas. Estudo da Organização Pan-

Americana da Saúde também considera que o manejo adequado dos resíduos sólidos resulta na 

redução de 90% das moscas, 65% dos ratos e 45% dos mosquitos (OPS, 1962), apresentando a 

relação entre Aedes aegypti e a Febre Amarela urbana. 

Uma multiplicidade de determinantes favorece a proliferação do mosquito transmissor da Febre 

Amarela urbana, o Aedes aegypti, tais como: fatores climáticos, urbanização desorganizada, 

crescimento populacional e condições socioeconômicas (MENDONÇA; SOUSA; DUTRA, 2009). 

Outros aspectos importantes que podem agravar a situação são: o acondicionamento inadequado 

dos resíduos sólidos e a falta ou precariedade de serviços públicos saneamento básico, incluindo 

a ausência ou a inadequada coleta de resíduos sólidos e o abastecimento intermitente de água 

(TAUIL, 2002; COELHO, 2008; CAREGNATO et al., 2008). Assim, a população passa a ser 

obrigada a armazenar água em diferentes tipos de recipientes/reservatórios no interior de suas 

residências, porém sem realizar sua limpeza adequada e sem tapar de forma correta esses 

reservatórios, contribuindo para a proliferação do Aedes aegypti (FLAUZINO; SANTOS; 

OLIVEIRA, 2011). 

. 

Com relação aos resíduos sólidos, a população convive com a falta da coleta e acaba 

descartando os resíduos de maneira equivocada, nos próprios quintais ou nas ruas, impactando 

negativamente o ambiente e gerando riscos para a população (BRASIL, 2004). 

O crescente consumo de produtos descartáveis, como garrafas PET, copos plásticos e sacolas, 

leva as pessoas a gerarem maiores quantidades de resíduos sólidos. Isso pode repercutir na 

questão da febre amarela urbana, pois esses produtos são potenciais criadouros do vetor, 

principalmente quando não acondicionados de maneira correta. A elevada fabricação e 
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comercialização de automóveis, leva ao aumento da produção de pneus, quando após utlização  

são, na maioria das vezes, lançados em terrenos baldios e logradouros públicos, colaborando com 

o agravo da doença (TAUIL, 2002). 

Diante do exposto, percebe-se a relação entre a proliferação de Aedes aegypti, mosquito vetor da 

Febrea Amarela urbana, e alguns fatores, dentre eles, o manejo adequado dos resíduos sólidos 

urbanos, aspecto a ser tratado neste trabalho. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância da Gestão Integrada e 

Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos em tempos de proliferação do mosquito Aedes aegypti 

e possibilidade de epidemia de Febre Amarela urbana, já que, como referido acima, mais de 90% 

das cidades do País encontram-se infestadas por este vetor. 

 

METODOLOGIA 

Para a elaboração do presente trabalho utilizou-se de revisão bibliográfica, bem como o 

conhecimento e experiência do autor sobre o assunto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A situação dos resíduos sólidos urbanos nas cidades brasileiras e sua relação com a 

proliferação do Aedes aegypti 

Qualquer recipiente que possa acumular água, mesmo que em pequena quantidade, pode virar 

um criadouro do mosquito Aedes aegypti. E nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste do País, os 

resíduos sólidos são o principal criadouro do Aedes aegypti (BRASIL, 2016). 

Segundo dados do Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), o 

Centro-Oeste do País concentra nos resíduos sólidos 43,8% dos criadouros do mosquito 

transmissor da dengue. Já na Região Norte, esse número chega a 52,4% dos criadouros. E o Sul 

concentra nos resíduos sólidos 50,1% dos criadouros. No Sudeste, os depósitos domiciliares, 

como calhas e pratos de vasos de planta, representam 55,7% dos criadouros do Aedes aegypti. O 

Nordeste concentra na água armazenada 75,3% dos criadouros. Por isso, manejar de forma 

adequada os resíduos sólidos e manter os depósitos de água tampados são medidas que evitam 

a proliferação do mosquito Aedes aegypti (BRASIL, 2016). 

 

Uso de uma escala de diferentes opções de manejo de resíduos sólidos urbanos  

Torna-se importante, o desenvolvimento do conceito de gestão integrada e sustentável de 

resíduos sólidos urbanos (GISRSU), que deve compreender quatro elementos fundamentais: 

 a integração de todos os protagonistas no sistema municipal de resíduos sólidos; 

 a integração de todos os elementos da cadeia dos resíduos sólidos; 
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 a integração dos aspectos técnicos, ambientais, sociais, institucionais e políticos para 

assegurar a sustentabilidade do sistema; e 

 a relação da problemática dos resíduos sólidos com outros sistemas urbanos, tais como 

drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário, recursos hídricos e abastecimento de água, 

saúde pública (PMPA; CNUAH; IPES, 2000).  

Para um entendimento mais aprofundado da ideia que sustenta a proposição desse conceito, 

pode-se analisar o significado e os desdobramentos das expressões sistema integrado, sistema 

sustentável e serviço integrado. 

Um sistema integrado é aquele que: 

 utiliza as distintas, porém complementares, atividades de manejo de resíduos sólidos, 

considerando as diferentes escalas da cidade (domicílio, bairro, cidade); 

 envolve todos os atores da área, sejam governamentais ou não, formais ou informais, 

lucrativos ou não, entre outros; 

 considera interações entre sistemas de manejo de resíduos sólidos e outros sistemas (ex.: 

drenagem pluvial urbana, esgotamento sanitário etc.). 

Trata-se, portanto, de um sistema de ciclo fechado que, porém, é parte de um “sistema” maior e 

interage com outros, mantendo o equilíbrio sistêmico. 

Um sistema sustentável é entendido como aquele que se adequa às condições locais em vários 

aspectos: técnico, social, econômico, financeiro, institucional e ambiental e é capaz de se 

autossustentar no tempo, sem comprometer os recursos de que necessita para operar, 

salvaguardando o atendimento às necessidades das gerações futuras, e também sem reduzir os 

benefícios que proporciona.  

Por serviço integrado entende-se aquele que apresenta as seguintes características: uso de uma 

escala de diferentes opções de coleta e tratamento; compromisso e participação de todos os 

protagonistas urbanos; interações entre o sistema de manejo de resíduos sólidos e outros 

sistemas relevantes; e enfoque interdisciplinar.  

A gestão de resíduos sólidos urbanos é ampliada da coleta tradicional e dos sistemas de 

disposição para um sistema que inclua, entre outros, a não geração, a redução da geração e a 

recuperação de resíduos. A “hierarquia de gestão de resíduos sólidos”, que prioriza as diferentes 

opções de manejo, pode ser usada como guia geral: não geração de resíduos na fonte; redução 

de resíduos na fonte; reutilização; reciclagem; tratamento; e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos.  

A minimização é um novo procedimento que, ao focalizar como ponto principal a redução da 

quantidade ou da toxicidade do resíduo na fonte geradora, permite abordar, de forma simultânea, 

a prevenção dos riscos ambientais gerados pelos resíduos e a prevenção e o controle da poluição 

ambiental que os resíduos acarretam.  
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Reduzir os resíduos na fonte geradora significa pensar nos resíduos antes mesmo que sejam 

gerados, ou seja, buscar formas de não gerá-los e de combater o desperdício. 

Sobre a nova visão sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos, Moraes (2000) observa que as 

alternativas de solução passam pela adoção de modelos integrados e sustentáveis, que 

considerem o momento da geração dos resíduos, passando pela maximização de seu 

reaproveitamento e reciclagem, até o processo de tratamento e disposição final dos rejeitos. O 

autor faz referência à necessidade de mudança das práticas atuais de manejo, pautada na coleta, 

no transporte e na destinação final, para as que privilegiam a não geração, a minimização da 

geração, o reúso e a reciclagem desses resíduos (Figura 1). 

 

Figura 1 – Mudança de paradigma da gestão dos resíduos sólidos urbanos 

 

Fonte: Moraes; Borja, 2009. 

 

Essa mudança de práticas significa ancorar as novas práticas em dois dos princípios da promoção 

da saúde: a intersetorialidade e a promoção de ações multiestratégicas. Parece evidente ser 

necessário mobilizar o conjunto da sociedade, articulando saberes e experiências, para que se 

possa produzir estratégias diversas, eficazes, eficientes e efetivas, que lidem com a complexidade 

intrínseca a esse processo de mudança.  

 

Compromisso e participação de todos os protagonistas urbanos 

O compromisso dos protagonistas urbanos nos processos de planejamento e implementação é 

vital para o estabelecimento de uma GISRSU. Isso porque, primeiro, tal compromisso amplia a 

consciência pública, tão necessária para melhorar a qualidade do ambiente urbano, em especial 

nas áreas onde reside a população pauperizada; segundo, porque a população, o serviço 
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municipal e o setor privado podem ser complementares entre si e produzir, assim, um sistema 

eficiente e efetivo para a GISRSU; e terceiro, porque a participação da população e de 

cooperativas ou pequenas e microempresas podem gerar emprego e renda, além de contribuir 

para reduzir a pobreza.  

Esse compromisso incorpora quatro dos princípios da promoção da saúde: o empoderamento, a 

governança, a participação social e a equidade. Nesse caso, enseja a distribuição do poder na 

sociedade e o exercício do “poder com o outro”, possibilita a interação entre governo e sociedade 

civil, fortalece o protagonismo cidadão na formulação, implementação, acompanhamento e 

avaliação da política pública em questão, de modo que as necessidades de indivíduos e 

comunidades sejam os parâmetros orientadores dessa política, contribuindo assim para seu 

controle e sua eficiência, com reflexos positivos sobre a qualidade de vida e a justiça social.  

 

A Política Nacional e os Sistemas Integrados e Sustentáveis de Resíduos Sólidos 

No Brasil, após quase duas décadas de discussão, foi promulgada a Lei no 12.305/2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cujos objetivos são, entre outros:  

 a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

 a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento de resíduos sólidos, 

bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

 o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;  

 a adoção, o desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais; 

 o incentivo ao uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e 

reciclados; 

 a gestão integrada de resíduos sólidos;  

 a prioridade, nas aquisições governamentais, de produtos recicláveis e reciclados; 

 a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam 

a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010a). 

Essa lei, ao estabelecer a classificação dos resíduos, define os “resíduos sólidos reversos”, que 

são os resíduos restituíveis, por meio da logística reversa, visando ao seu tratamento e 

reaproveitamento em novos produtos, na forma de insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos. Em seus termos, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

tem por objetivo: 

 promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia 

produtiva ou para outras cadeias produtivas; 

 reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos 

ambientais;  
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 incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior 

sustentabilidade;  

 compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão 

empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias 

sustentáveis;  

 estimular a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e 

recicláveis;  

 propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; 

 incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental (BRASIL, 2010a).  

 

A logística reversa (LR) está diretamente envolvida com processos de redução, reúso e 

reciclagem, tentando minimizar, o quanto possível, a quantidade de rejeitos a ser disposta em 

aterros sanitários. A LR preza pelo trabalho de retorno da estrutura física dos produtos ou de suas 

embalagens, associada a um fluxo informacional permanente em que as empresas e 

consumidores estejam comprometidos em criar canais de seleção, reúso e reciclagem dos 

materiais após o seu consumo (FONTES; MORAES, 2015).  

O êxito da logística reversa se dá por meio do gerenciamento dos resíduos sólidos, passando por 

uma infraestrutura de coleta seletiva e processos de reúso e reciclagem implantados, de 

sensibilização da sociedade na separação dos resíduos e de implementação da legislação que 

define as responsabilidades dos produtores. 

A logística reversa ainda é pouco difundida no Brasil. Isso permite concluir que a maior parte dos 

materiais de pósconsumo vão para os aterros controlados, lixões ou para terrenos baldios sem 

quaisquer estruturas para tratamento, ou mesmo, para os aterros sanitários quando existentes. 

A PNRS define logística reversa como 

instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 

setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010a, p. 2). 

A PNRS associada ao seu Decreto Regulamentador nº 7.404/2010 (BRASIL, 2010b) e às leis 

estaduais e municipais que estão sendo promulgadas em relação à GIRSU, como a Lei no 

12.932/2014 do estado da Bahia (BAHIA, 2014), têm instituído a LR para determinados materiais. 

Todavia, é necessária a ampliação da LR para outros materiais pósconsumo, tais como as 

embalagens plásticas, em especial as PET, que, manejadas de forma adequada pela LR, ou seja, 

não descatadas no ambiente, são de tamanha importância para a redução de criadouros do 

mosquito Aedes aegypti. Torna-se necessário então, que as três esferas do Poder Público 
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(federal, estadual e municipal) contribuam por meio de cooperação técnica, financeira, de 

desenvolvimento de tecnologias e aprimoramento da LR (FONTES; MORAES, 2015).  

 

CONCLUSÃO 

Dessa forma, o trabalho mostra que o manejo adequado de resíduos sólidos, por meio da 

implementação de um sistema integrado e sustentável de resíduos sólidos urbanos (SISRSU) 

deve prover uma estrutura básica que permita selecionar tecnologias apropriadas para a gestão e 

o desenvolvimento do manejo ambientalmente adequado dos resíduos sólidos urbanos, 

contribuindo para a melhoraria da salubridade ambiental, incluindo o controle ambiental de vetores 

transmissores de doenças, e apoiado na promoção da saúde.  

Assim, o desafio está colocado, tornando-se necessário, em um processo marcado pela 

participação social e pela educação ambiental, a contribuição de todos os protagonistas sociais 

interessados na questão para a implementação do modelo, inclusive as três esferas de governo, 

visando ao seu desenvolvimento e a sua avaliação, contribuindo para a implementação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil (Lei no 12.305/2010) e seus instrumentos, dentre eles, a 

Logística Reversa, e para o controle do Aedes aegypti, visando contribuir para evitar ou reduzir o 

impacto negativo de uma possível epidemia de Febre Amarela urbana transmitida por esse inseto 

vetor no País. 
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RESUMO  

Por se tratar de relevante fator para aumento dos índices de doença de veiculação hídrica, a 

ausência ou atendimento precário dos serviços de saneamento básico já apresenta significativo 

destaque, porém o crescimento desordenado sem planejamento prévio, resultam em amplos 

impactos ambientais e socioambientais. No Distrito Federal é comum encontrar condomínios 

horizontais, grande parte construídos de maneira irregular sem respeitar as normas ambientais e 

urbanísticas. No trabalho em questão, pretende-se expor a nítida relação existente da importância 

da infraestrutura, principalmente no saneamento básico, com meio ambiente e a saúde pública, 

fazendo um comparativo de duas áreas com renda per capita similar, sendo que uma área é 
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regularizada e a outra tem um setor habitacional em processo de regularização fundiária, que 

sofre com a demora na resolução das questões que lhe favoreçam. Os dados revelam a 

importância da conscientização por parte das autoridades que a saúde e a higiene andam juntas e 

a implementação de sistemas de abastecimento de água e de esgoto sanitário é no mínimo uma 

condição necessária, mas não suficiente para garantir a elimininação de todas as doenças. O 

estudo revela que no ano de 2016, os casos de suspeita de dengue mais que dobrou em todo 

Distrito Federal. 

Palavras-chave: Regularização, saneamento básico, saúde pública, Arniqueira, Distrito Federal. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo a Lei n° 11.445, de 05 de Janeiro de 2007, os serviços de saneamento básico, 

constituídos pelo conjunto dos serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza 

e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas, devem ser prestados de forma adequada 

à saúde pública e a proteção do meio ambiente. 

De acordo com Cavinatto (1992), o homem tem o hábito intuitivamente, desde a antiguidade que a 

água poluída por dejetos e resíduos podia transmitir doenças. Algumas civilizações são exemplos, 

como a grega e a romana, que desenvolveram técnicas avançadas para a época, de tratamento e 

distribuição da água. 

A salubridade ambiental é o estado de higidez (estado de saúde normal), onde vive a população 

rural e urbana, quando se refere a sua capacidade de prevenir, inibir ou impedir a ocorrência de 

endemias ou epidemias veiculadas pelo meio ambiente, como no tocante ao seu potencial, de 

promover o aperfeiçoamento de condições mesológicas (que diz respeito ao clima e/ou ambiente), 

favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem-estar (GUIMARÃES et al., 2007).  

De acordo ainda com os mesmos autores, o saneamento associa sistemas constituídos por uma 

estrutura educacional e infraestrutura física, onde envolve, dentre outros serviços: i) 

Abastecimento de água às populações, com a qualidade e quantidade compatível com a proteção 

de sua saúde; ii) Domínio de vetores de doenças transmissíveis (insetos, roedores, etc.); iii) 

Coleta, tratamento e disposição ambientalmente adequada e sanitariamente segura de águas 

residuárias (esgotos sanitários, resíduos líquidos industriais e agrícolas) e iv) Saneamento da 

habitação, dos locais de trabalho, de educação, de recreação e dos hospitais. 

O déficit em saneamento, caracterizado pela precariedade na prestação do serviço, ocasiona, 

entre outros aspectos, incidência de doenças de veiculação hídrica, afetando diretamente o bem-

estar e segurança da população e o meio ambiente. Neste aspecto, destacam-se os problemas 

relacionados à baixa qualidade da água, ausência ou ineficiência na coleta e tratamento dos 

esgotos e depósito irregular de resíduos sólidos (BRASIL, 2015). Britto (2011) destaca: 
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“Os serviços de saneamento básico exercem impacto significativo sobre a 

economia de um país; a inadequação ou ausência destes serviços geram uma 

série de externalidades negativas sobre a saúde pública, o meio ambiente e, 

consequentemente, sobre o desenvolvimento econômico.” 

 

Estão relacionadas diretamente ao meio ambiente grande parte dos problemas sanitários que 

afetam a população mundial. Um exemplo disso é a diarréia que, com mais de quatro bilhões de 

casos por ano, é uma das doenças que mais aflige a humanidade, já que causa 30% das mortes 

de crianças com menos de um ano de idade. Entre as causas dessa doença destacam-se as 

condições inadequadas de saneamento (GUIMARÃES, et.al, 2007). 

Haja vista a contextualização apresentada, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a 

precariedade em saneamento básico, com ênfase nas doenças de veiculação hídrica, como 

dengue, zika e chikungunya. Já que a falta de infraestrutura e principalmente a falta do 

saneamento básico, em decorrência de não regularização fundiária do Setor Habitacional 

Arniqueira - SHAr, que se encontra em processo de regularização, localizado na Região 

Administrativa de Águas Claras, Distrito Federal.  

A proeminência do artigo em questão justifica-se pelo próprio assunto de que trata: “Saneamento 

Ambiental em áreas irregulares: um estudo de caso Arniqueira- DF”. O setor habitacional em 

estudo é um local em processo de regularização, já que sua situação fundiária, ambiental e social 

da região está permeada por questões políticas e jurídicas intrincadas que tornam cada vez mais 

complexas as possibilidades de soluções mitigadoras ou remediadoras para os danos ambientais 

e sociais de grandes proporções causados na região. 

Valte ressaltar que o setor habitacional em questão não possui infraestrutura alguma, as 

informações levantadas na presente pequisa poderá subsidiar o planejamento e ações de 

melhoria dos serviços públicos, sendo imprescindível sua qualidade para essas áreas ofereçam 

mais qualidade de vida para os moradores. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Setor Habitacional Arniqueira- SHAr é um setor em processo de regularização fundiária que tem 

um diferencial de outras áreas irregulares ou em processo de regularização no Distrito federal, 

onde qualquer tipo de construção é restritamente proibido, até obras públicas emergenciais tem 

que ser feito um pedido judicial.  

Em sua concepção, foi destinado para exploração agropecuária onde chácaras passaram a 

implementar o fracionamento e parcelamento irregular do solo para fins urbanos, integrando, 

posteriormente, como Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE Arniqueira. A 
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região do SHA encontra-se na sub-bacia Vicente Pires, pertencente a bacia hidrográfica do Lago 

Paranoá, apresentando, atualmente, porções de altíssima sensibilidade ambiental ao 

parcelamento do solo urbano (BRASÍLIA, 2016).  

Área de estudo compreende o Setor Habitacional Arniqueira – SHAr, que está situado entre as 

latitudes 15°30’/16°03’S e as longitudes 47°18’/48°17’W, dentro da bacia hidrográfica do Lago 

Paranoá, oficialmente inserido na Região Administrativa de Águas Claras (Região Administrativa 

XX) no Distrito Federal. 

 

Figura. 1- Poligonal do Setor Habitacional Arniqueira 

 

 

 

A pedido do Ministério Publico Federal (MPF), foi ajuizada uma Ação Civil Pública (ACP) com a 

intenção de conter a grilagem de terras e a degradação ambiental no Setor Habitacional 

Arniqueira (Souza, Joseli Pedro, 2013). Coube então, à 20ª Vara Federal a impetração da referida 

ACP nº 2008.025634-3 (Liminar), nos seguintes termos (p.1).  

 

 
I – O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer antecipação de tutela em Ação 
Civil Pública, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, a , o INSTITUTO 
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – 
IBAMA e o INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE – ICMBio, na qual objetiva, liminarmente, que “a) todos os 
réus se abstenham de realizar qualquer ação, direta ou indiretamente, tendente à 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 563 

ocupação, edificação, realização de obras de infraestrutura ou de qualquer outra 
finalidade, exploração de recursos naturais, corte ou supressão de qualquer tipo 
de vegetação ou de realização de qualquer outra ação antrópica nos loteamento 
clandestinos do SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA, Região Administrativa de 
Taguatinga, sem autorização desse Juízo Federal, que será deferida somente em 
caso de urgência e necessidade devidamente comprovadas, ouvido previamente o 
Ministério Público Federal” e “b) à TERRACAP, IBAMA, ICMBio e Distrito Federal 
a apresentação e implementação, no prazo de 15 (quinze) dias, de programa de 
fiscalização integrada no SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA, com 
cronograma físico anual dos trabalhos a serem realizados e apresentação de 
relatórios mensais sobre as ações empreendidas e irregularidades constadas.” 
(grifos originais). 

 

Segundo dados fornecidos pela publicação das Diretrizes Urbanisticas no Diário Oficial do Distrito 

Federal, do dia 21 março de 2016, número 54, páginas 16 e 17, a população total do setor 

habitacional é 54.900 pessoas, sua extensão territorial é de 1.233,73 hectares. A infraestrutura do 

local é precária, o que existe são redes de captação pluvial construídas pelos próprios moradores.  

Pensando nesse diferencial por existir uma Ação Civil Pública, o presente artigo busca atingir os 

objetivos propostos, que formam o objeto de estudo os meios e os procedimentos utilizados na 

quais serão executadas em três etapas: 

 Primeira etapa – revisão teórica, buscando analisar na literatura a importância da 

infraestrutura e as doenças provenientes da falta de saneamento em áreas em processo 

de regularização; 

 Segunda etapa – pesquisa documental, sendo um procedimento em que se 

utilizaram métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos 

dos mais variados tipos. Dentre os documentos trabalhados, destaque um levantamento 

onde é nítida a diferença entre a área de estudo e uma área regularizada que usufrui de 

infraestrutura implementada; 

 Terceira etapa - constituiu-se de trabalho de campo, onde foram realizadas visitas 

na Gerência Regional de Arniqueira, Administração Regional de Águas Claras, Unidades 

de Saúde, Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a área de estudo para o registro 

fotográfico do Setor Habitacional Arniqueira; 

 Quarta etapa – Análise das informações e avaliação quali-comparativa do SHAr 

com demais regiões Administrativas do Distrito Federal, que já se encontram 

regularizadas. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A partir das visitas a campo, observa-se no SHAr que existem situações de atendimento precário 

nos serviços de esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Por constituir área passível de 

regularização, os serviços de água e esgoto não são devidamente prestados pela Companhia de 
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Saneamento do Distrito Federal – CAESB gerando passivos ambientais na e condições insalubres 

na região, conforme apresentado na figura 2. 

 

Figura 2 – Ausência de coleta e depósito irregular de resíduos sólidos e lançamento 

irregular de esgotamento sanitário, respectivamente. 

     
 

Os serviços, ainda que prestados, apresentam instabilidade na prestação do serviço, como no 

caso da prestação do serviço de coleta e destinação dos resíduos em que o atendimento, em 

muitos casos, além de não ser prestado porta a porta, o que configura como atendimento precário 

segundo a ótica do Plano Nacional de saneamento básico (Plansab) (BRASIL, 2015), a falta de 

coleta de esgoto, sem tratamento posterior e o uso de fossas rudimentar. ão apresenta 

regularidade tendo, por consequência, o armazenamento e acúmulo de resíduos, propiciando a 

proliferação de vetores. 

O combate ao mosquito transmissor da dengue, febre chikunguya e zika vírus, esconde uma série 

de falhas na infraesturura urbana, no caso do setor habitacional em questão que aguarda a 

regularização fundiária, há algum tempo é tratada com descaso uma questão essencial para a 

qualidade de vida da população que é o saneamento básico, já que o mesmo tem uma 

importância muito ampla do que apenas a coleta do esgoto por si só, pois envolve no mínimo 

cinco atividades importantes que são: abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de 

lixo, drenagem de água pluvial e controle de vetores, de acordo com a Lei do Sanemaneto Básico 

11.445/07. Sem infraestrutura adequada, com a crise hídrica no Distrito Federal e o racionamento 

de água a população precisa de reservatórios para estocar e esse é apenas um dos problemas, já 

que o mosquito gosta de água para se proliferar.  

Os córregos Vereda da Cruz, Arniqueira e Vereda Grande, sofrem com a antropização devido a 

falta de infraestrutura da área de estudo, além dos processos erosivos intensificados esses corpos 

hídricos são impactados com a poluição urbana principalmente na época da chuva, um dos 

maiores problemas é lixo, que em sua volta formam poças de água facilitando a ploriferação do 

mosquito transmissor. 
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O Setor Habitacional Arniqueira faz parte da Região Administrativa de Águas Claras, os dados 

levantados, levaram em conta a renda per capita e o número de moradores em área irregular. A 

Região Administrativa do Lago Norte, foi a que a renda mais se aproximou da Região 

Administrativa de Águas Claras, os dados levados em consideração foram publicados na 

Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), do ano de 2016.  De acordo com a pesquisa 

o Lago Norte possui uma renda per capita de R$4.736,00, enquanto a renda de Àguas Claras é 

R$4.537,00.  

Os dados foram disponibilizados pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, em três 

Informativos Epidemiológico de Dengue, Chikungunya e Zika, estes são anuais e foram realizados 

nos anos de 2015,2016 e 2017, todos no mês de maio.  O primeiro tratasse do ano 10, n° 14, 

maio de 2015, Semana epidemiológica 17 de 2015, o segundo tratasse do ano 11, n° 19, maio de 

2016, Semana Epidemiológica 18 de 2016 e o terceiro tratasse do ano 12, n° 19, maio de 2017, 

Semana Epidemiológica 18 de 2017.  

O Distrito Federal registrou 5.044 casos suspeitos de dengue, dos quais 4.745 (94%), são 

residentes do Distrito Federal e 299 (6%) de outras Unidades Federativas (UF’s), em 2016 foram 

17.390 casos suspeitos de dengue, dos quais 15.371 (88%), são residentes do Distrito Federal e 

2.019(12%) de outras Unidades Federativas (UF’s), já em em 2017, até a semana epidemiólogica 

(SE) 18, 2.569 casos suspeitos de dengue, dos quais 2.240 (87%), são residentes do Distrito 

Federal e 329 (13%) de outras Unidades Federativas (UF’s). Se tratando de Dengue foram 1.779 

casos prováveis de dengue, 1.523 reside no DF e 256 residem em outros estados. 

 

Tabela 1 – Casos Prováveis de Dengue 

 2015 2016 2017* 

Àguas Claras 30 201 16 

Lago Norte 23 189 2 

Distrito Federal 5.044 17.390 2.569 

*dados até maio de 2017. 

 

Por meio dos dados fornecidos podemos analisar que no Distrito Federal o ano de 2016 teve um 

aumento significativo dos casos de suspeita de dengue, tratam-se de duas áreas que tem o poder 

aquisitivo próximos e com um grande diferencial a Região Administrativa do Lago Norte não 

possui área irregular. A Região Administrativa de Águas Claras possui todo Setor Habitacional 

Arniqueira irregular, sem infraestrutura que atenda a população e nos três anos que foram feitos 

os comparativos, Àguas Claras se sobressaiu em todos os levantamentos. 

Em relação a Febre Chikungunya em 2015 o informativo não foi dado por região e sim de todo o 

distrito Federal, 129 casos suspeitos, 126 foram descartados e 03 confirmados. No ano de 2016 
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foram registrados 629 casos em todo Distrito Federal, dos quais 541 (86%) residem no Distrito 

Federal e 88 (14%), em outras Unidades da Federação, sendo que em Águas Claras foi registrado 

01 caso e no Lago Norte 2 casos. Já em 2017, foram 163 suspeitas, sendo 02 casos em Águas 

Claras e 02 casos no Lago Norte (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Casos Prováveis de Febre Chikungunya 

 2015 2016 2017* 

Àguas Claras _ 01 02 

Lago Norte _ 02 02 

Distrito Federal 129 629 163 

*dados até maio de 2017. 

 

Quanto ao vírus da Zika, em 2015 houve 01 registro e 01 caso confirmado da doença, em 2016 

foram 704 casos de suspeita da febre pelo vírus Zika e 127 confirmados, dos quais 598 (84%), 

residem no Distrito Federal e 106 (16%), em outras Unidades da Federação, sendo que 07 casos 

em Águas Claras e 10 no Lago Norte, já em 2017 foram registrados 88 casos suspeitos, do quais 

61 (69%) residem no Distrito Federal e 27 (31%) em outras Unidades da Federação e os casos 

não foram divulgados por Regiões Administrativas (tabela 3).  

 

Tabela 3– Casos Prováveis de Zika 

 2015 2016 2017* 

Àguas Claras _ 07 _ 

Lago Norte _ 10 _ 

Distrito Federal 01 704 88 

*dados até maio de 2017. 

 

É indispensável que ocorra um balanceamento entre os aspectos ambientais, sociais e 

econômicos, para que as necessidades básicas de cada morador do Setor Habitacional Arniqueira 

possam ser satisfatórias, para que ocorra oportunidades iguais de desenvolvimento de  e tenham 

consciência de suas responsabilidades na preservação dos recursos naturais e na prevenção de 

doenças.    

 

CONCLUSÃO 

Com o estudo em questão podemos concluir que a falta de serviço regulares de saneamento 

básico não é exclusivamente do Setor Habitacional Arniqueira, pois as áreas nobres tabém sofrem 

com a prestação de serviços deficiente. A maior incidência de dengue está ligadas às áreas 
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irregulares, devido a falta de serviços públicos de sanemaneto básico e a crise hídrica no Distrito 

Federal, ampliando a frequencia de situações de reservação inadequada de água em recipeientes 

e baldes, esgoto a céu aberto e acúmulo de lixo. Deste modo, fatores contribuem para maior 

vulnerabilidade social e suceptibilidade de todo setor habitacional, além da contaminação do meio 

ambiente. 

Infelizmente a área de estudo não detém de infraestrutura adequada, a população não contribui 

para bom acondicionamento dos resíduos, pois existe uma quantidade de resíduos domésticos 

espalhado nos lotes vagos, esquinas e nas ruas, assim contribuindo para disseminação das 

doenças e empoçamento de água na época da chuva. Por se tratar de um vetor com grande 

capacidade de resiliencia, e continuo aumento de locais propícios para sua proliferação, as 

doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti como dengue, chikungunya e Zica, são difícil 

controle, se tornam recorrentes, enfatizando a necessidade de medidas de controle do mosquito 

transmissor. Entretanto, a viabilidade de tais ações está amplamente relacionada com existência 

de interesse compartilhado dos entes públicos, privados e toda a sociedade civil, já que com a 

regularização fundiária, já em andamento, está previsto para área de estudo projetos de 

saneamento básico em toda setor habitacional, favorecendo assim 54.900 pessoas. 

É recomendado o controle a partir de conjuntos de três fromas distintas, mas complementares, 

após a regularização fundiária da área, para minimizar os impactos a princípio, são eles: 

O controle ambiental é importante pois é o saneamento básico do meio, que cria condições 

adversas para proliferação do Aedes Aegypti, além de ser uma solução a longo prazo, também 

traz outros beneficios à saúde e principalmente, conforto para a população em questão. 

 O controle químico trata-se do emprego de agentes químicos com a finalidade de destruir os 

vetores, uma alternativa bem utilizada no Brasil. Vale ressaltar que os produtos empregados são 

tóxicos ao homem e podem desenvolver resistência nos vetores, além da necessidade de repetir 

com frequncia.   

O controle biológico Consiste em se lançar no meio outros organismos, que são predadores dos 

vetores ou que estabelecem uma competição com eles, vale lembrar que essa técnica encontra-

se em fase de pesquisa e não está totalmente concluída.   
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RESUMO 

Contendo em sua base de dados informações sobre os grandes eixos do saneamento (Água e 

Esgoto, Resíduos Sólidos e Resíduos Sólidos), o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento, SNIS, publica anualmente um relatório com indicadores dessas áreas com base nas 

informações fornecidas pelos municípios acerca dos serviços prestados. Contudo, esses dados 

não passam por validação e, muitas vezes, deixam de ser preenchidos pelos municípios. 

Buscando analisar as informações e indicadores de Poços de Caldas, MG, no que se refere ao 

SNIS – Resíduos Sólidos, foi realizada uma análise comparativa entre a cidade e mais cinco 

municípios semelhantes (Araxá, Ituiutaba, Passos, Pouso Alegre e Varginha). Nessa análise foi 

identificado que, para essas seis cidades, 27,7% dos indicadores não foram calculados pelo SNIS 

por apresentarem dados insuficientes para tanto. Além disso, foi evidenciado que Poços de 

Caldas apresenta os maiores custos unitários de coleta de resíduos e varrição, bem como a maior 

massa per capita de resíduos coletados. Numa segunda fase, foram realizadas visitas aos 

diversos setores responsáveis pelo manejo de resíduos sólidos de Poços de Caldas, onde foi 

possível entender e propor melhorias na coleta, registro e fluxo de dados, buscando uma maior 

precisão dos indicadores e a utilização do SNIS como ferramenta de gestão.  

Palavras-chave: SNIS, Resíduos Sólidos, Saneamento, Secretaria de Serviços Urbanos, 

CODEMA, Indicadores, Gestão. 

 

INTRODUÇÃO 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, está vinculado à Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental, SNSA, do Ministério das Cidades e possui, em sua base de 
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dados, informações e indicadores sobre Água e Esgoto desde 1996, Resíduos Sólidos desde 

2002 e contará com Drenagem Urbana a partir de 2017. Essas informações são fornecidas 

anualmente pelos prestadores desses serviços abrangendo a área operacional, gerencial, 

financeira e de qualidade dos serviços prestados, sendo o preenchimento essencial para o 

município pleitear recursos do governo federal. Em posse desses dados, o SNIS calcula e publica 

um Diagnóstico de cada área mostrando o cenário nacional do saneamento básico, além de 

disponibilizar todas as informações e indicadores dos municípios através da ferramenta digital 

Série Histórica. O eixo de Resíduos Sólidos, SNIS-RS, conta atualmente com 47 indicadores 

divididos nas seguintes famílias: Geral, Coleta, Coleta Seletiva, Resíduos de Serviços de Saúde, 

Capina e Roçada (SNIS, 2016). 

Além disso, o SNIS é utilizado como fonte de dados em diversas pesquisas, como pode ser 

observado em variados trabalhos (SCRIPTORE e TONETO, 2012; COSTA et al, 2013; PERTEL et 

al, 2016).  

Percebe-se, então, a necessidade de que o SNIS seja uma ferramenta confiável e que os dados 

fornecidos sejam precisos. Levando isso em conta, foi apresentada em plenário a Indicação nº 

1915/2015, pelo Deputado João Paulo Tavares Papa, que em seu texto apresenta sugestões 

advindas de audiências públicas destacando-se o aperfeiçoamento do SNIS, aumentando sua 

confiabilidade e apontando as agências reguladoras como qualificadoras das informações desse 

setor (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015). 

Seguindo essas discussões, foi apresentada também em 2015 pela Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento, ARIS – SC, um trabalho voltado para a avaliação de indicadores, 

onde são destacadas barreiras existentes para a ampla utilização do SNIS que consistem no fato 

de que os dados não são certificados, podendo os prestadores de serviço informarem dados 

inverossímeis, e na defasagem de cerca de dois anos entre o período de coleta de informação e a 

publicação dos indicadores, impossibilitando ações rápidas de melhoria. 

Considerando esse cenário, esse trabalho tem por objetivo demonstrar como a análise das 

informações e indicadores da seção de Resíduos Sólidos do SNIS para a cidade de Poços de 

Caldas – MG, tem potencial para aperfeiçoar a coleta de dados que compõem os indicadores, 

buscando uma maior precisão nos resultados e possibilitando a utilização dessa ferramenta na 

gestão de Resíduos Sólidos, norteando políticas públicas e visando à sustentabilidade. Além 

disso, esse estudo objetiva demostrar a existência de falhas no preenchimento do SNIS 

evidenciando a necessidade de aperfeiçoamento.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Em um primeiro momento foi realizada uma análise dos dados já publicados pelo Ministério da 

Cidade através do site do SNIS. A fim de enriquecer o estudo, foram definidas cinco cidades para 

compor um cenário comparativo com o município de Poços de Caldas -MG, foco desse estudo, a 

saber: Araxá, Ituiutaba, Passos, Pouso Alegre e Varginha. As cidades foram escolhidas de acordo 

com os seguintes critérios de similaridade com o município de Poços de Caldas: população entre 

100.000 e 200.00 habitantes, do estado de Minas Gerais, sendo diretamente a administração 

pública o órgão responsável pelo manejo de resíduos sólidos urbanos e que fossem de fácil 

identificação das partes interessadas.  

Através da ferramenta Série Histórica, disponível no site do SNIS, foi possível obter todas as 

informações fornecidas por esses municípios, bem como os indicadores calculados pelo Ministério 

das Cidades. A primeira atividade se caracterizou pela análise de todos os 47 indicadores, com 

ano referência 2014, para os municípios em questão. Os resultados mais expressivos foram 

representados graficamente, sendo possível identificar como cada município estava colocado em 

relação aos demais em cada situação.  

Tendo sido observado que em muitos casos não era possível calcular o indicador por falta de 

fornecimento de informações pelos municípios, foi contabilizado o percentual de indicadores 

faltantes, para cada cidade, em decorrência dessa falha de preenchimento do SNIS-RS, não só 

para o ano de 2014, mas também para os anos de 2011, 2012 e 2013, a fim de possibilitar a 

identificação de como esse problema vem se propagando ao longo dos anos.  

Partindo dessas análises, foram definidos 18 indicadores principais, conforme Tabela 1 tendo sido 

utilizado como critério de escolha a representatividade de dados operacionais e administrativos de 

todas as famílias de indicadores: Gerais, Coleta, Coleta Seletiva, Resíduos dos Serviços de 

Saúde, Capina e Roçada. Ou seja, os 18 indicadores selecionados representam toda a variedade 

de serviços do Manejo de Resíduos Sólidos. Para esses 18 indicadores foi realizada uma análise 

gráfica de comportamento ao longo do tempo, do ano de 2011 a 2014, para os 6 municípios, 

possibilitando a identificação de tendências desses indicadores bem como disparidades entre o 

comportamento de um município em relação ao outro indicando áreas com potencial de estudo e 

melhorias. Nesse caso, tomou-se o cuidado de analisar qual informação era a maior responsável 

pelas variações dos indicadores, com foco na cidade objeto de estudo, Poços de Caldas-MG.  
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Tabela 1: 18 indicadores selecionados para análises mais aprofundadas. 

SIGLA DESCRIÇÃO SIGLA DESCRIÇÃO SIGLA DESCRIÇÃO 

IN001 
Taxa de empregados em 

relação à população urbana 
IN021 

Massa coletada (resíduos 
domésticos + públicos) per capita 
em relação à população urbana 

IN036 
Massa de resíduos sólidos 

de saúde coletada per 
capita 

IN002 
Despesa média por empregado 
alocado nos serviços do manejo 

de residuos sólidos urbanos 
IN022 

Massa (resíduos domésticos) 
coletada per capita em relação à 
população atendida com serviço 

de coleta 

IN037 
Taxa de resíduos sólidos de 

saúde sobre resíduos 
domésticos + públicos 

IN004 

Incidência das despesas com 
empresas contratadas para 

execução de serviços de 
manejo resíduos sólidos 

urbbanos nas despesas com 
manejo de resíduos sólidos 

urbanos 

IN023 
Custo unitário do serviço de 

coleta (resíduos domésticos + 
públicos) 

IN043 
Custo unitário médio do 

serviço de varrição 
(pref+emp contrat) 

IN006 
Despesa per capita com manejo 
de resíduos sólidos urbanos em 

relação à população urbana 
IN024 

Incidência do custo do serviço de 
coleta (resíduos domésticos + 

públicos) no custo total do 
manejo de resíduos sólidos 

urbanos 

IN044 
Produtividade média dos 

varredores (pref+emp cont) 

IN011 

Receita arrecadada per capita 
com taxas ou outras formas de 

cobrança pela prestação de 
serviços ou manejo de resíduos 

sólidos urbanos 

IN030 

Taxa de cobertura do serviço de 
coleta seletiva porta - a -porta em 
relação à população urbana do 

município 

IN046 

Incidência do custo do 
serviço de varrição no custo 

total com manejo de 
resíduos sólidos urbanos 

IN015 

Taxa de cobertura do serviço de 
coleta de resíduos domésticos 

em relação à população total do 
município 

IN054 
Massa per capita de materiais 

recicláveis recolhidos via coleta 
seletiva 

IN048 
Extensão anual total varrida 

per capita 

 

A segunda fase, tendo como embasamento o que foi concluído na análise da Série Histórica, 

foram visitas técnicas e reuniões nos seguintes lugares do município de Poços de Caldas: 

Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria de Saúde, Aterro Sanitário, Cooperativas de 

Recicláveis e Bota Fora de resíduos de poda, capina e varrição. Com essas visitas, foi possível 

identificar a maneira como os dados eram registrados, bem como o fluxo dos mesmos até a 

Secretaria de Serviços Urbanos, onde as informações eram centralizadas para o lançamento 

anual do SNIS e para as demais atividades de controle interno. Para cada vertente, então, foram 

sugeridas melhorias no registro e no fluxo das informações, visando tornar os dados mais 

precisos, os indicadores mais confiáveis e a futura utilização do SNIS como uma ferramenta de 

gestão e transparência para o município.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Conforme metodologia descrita, são apresentados na Figura 1, o percentual de indicadores cujos 

resultados não foram possíveis obter devido à falta de dados. Isso se deve ao não preenchimento 

dessas informações por parte do prestador de serviço. Nota-se uma diminuição nesse percentual 

ao longo do tempo se considerarmos a média geral de preenchimento, com exceção de Araxá, 

cujo percentual voltou a subir em 2014. Contudo, fica evidente que essa taxa ainda é muito alta, 

necessitando de aperfeiçoamento. 
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Figura 1- Percentual de indicadores sem dados suficientes para cálculo do resultado 

 

 

Dentre as análises comparativas dos indicadores do SNIS – Série Histórica para os 6 municípios 

em questão, destacou-se as informações representadas nas Figuras 2 e 3. 

Na Figura 2, é possível observar indicadores referentes a despesas e custos dos serviços de 

manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Pode-se observar que as cidades de Araxá e Varginha não 

apresentaram dados suficientes para cálculo dos indicadores em questão. 

Dentre as cidades com resultados disponíveis, Poços de Caldas apresenta a menor despesa per 

capita com manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Contudo, quando analisa-se o custo unitário de 

coleta (R$/tonelada) e de varrição (R$/km varrido), Poços de Caldas apresenta o custo mais alto 

dentre os municípios selecionados.  

Quanto ao custo do serviço de coleta, Poços de Caldas se destaca por ter gasto R$ 6.139.930,80 

em 2014, enquanto as demais cidades selecionadas que apresentaram essa informação, 

gastaram menos de R$ 3.000.000,00. Mesmo tendo a maior massa coletada (48.721 ton), Poços 

de Caldas apresenta o maior custo unitário dessa comparação.  

No que se refere a varrição, Poços de Caldas e Passos apresentam um custo semelhante desses 

serviços (R$ 3.139.892,00 e R$ 3.502.784,15, respectivamente, no ano de 2014), contudo, Poços 

de Caldas apresenta a menor extensão anual varrida em 2014 (23.100km), enquanto Passos 

apresenta a maior extensão (76.636km), o que faz o custo unitário ser elevado para a cidade de 

Poços de Caldas.  
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Figura 2 – Indicadores IN006, IN023 e IN043, ano de referência: 2014. 

 

 

Indicadores referentes às massas de resíduos coletados são apresentados na Figura 3. 

Observa-se que para a cidade de Poços de Caldas, a massa per capita de resíduos domésticos 

coletados é maior que nos outros municípios. Os hábitos de consumo da população, bem como o 

poder aquisitivo e a papulação sazonal devido ao turismo, podem refletir nesse indicador.  

Outro ponto a ser destacado, é a massa coletada via coleta seletiva, que ainda se mostra ínfima 

frente à quantidade total de resíduos coletados. Ressalta-se que a população urbana e a 

população atendida são bastante próximas já que a taxa de cobertura de coleta de resíduos 

domésticos é próxima ou igual a 100%. 
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Figura 3 – Indicadores IN028, IN022 e IN054, ano de referência: 2014. 

 

 

Com a definição dos  18 indicadores principais, constantes na Tabela 1, foi realizada uma análise 

do comportamento dos indicadores para os municípios em questão considerando os anos de 2011 

a 2014. As principais evidências encontradas são apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Principais pontos evidenciados para Poços de Caldas nas análises dos 

indicadores do SNIS, considerando o período de 2011-2014 

INDICADOR PONTOS EVIDENCIADOS 

IN004 - Incidência das despesas com empresas 
contratadas para execução de serviços de manejo de 

RSU nas despesas com manejo de RSU 

Elevação de 50% na incidência de despesas com 
empresas contratadas em relação ao total, 

considerando o período de 2011-2014. O mesmo 
não foi verificado para as demais cidades 

IN021 - Massa coletada de resíduos domésticos e 
públicos per capita em relação à população urbana 

Poços de Caldas concluiu o ano de 2014 com a 
maior geração de resíduos per capita (840 g/hab.dia) 

em relação às demais cidades (média de 723 
g/hab/dia) 

IN023 - Custo unitário médio do serviço de coleta 

Custo unitário da coleta subiu 65% de 2011 para 
2014, fechando o período como o maior custo (R$ 
127,16 por tonelada) dentre as cidades destacadas 

(média de R$ 96,91 por tonelada) 
 

Em relação à segunda fase, as visitas aos diversos setores propiciaram o entendimento de come 

é feito o registro e fluxo de dados no que se refere aos serviços de manejo de Resíduos Sólidos. 

Essa análise propiciou a identificação de potenciais de melhorias, cujas sugestões são 

apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Sugestões de melhorias na coleta e fluxo de dados do SNIS. Definição de quais 

dentre os 18 indicadores selecionados serão impactados pelas ações.  

DADOS SUGESTÕES INDICADORES IMPACTADOS

Inerentes à empresa terceirizada 

Melhoria no fluxo de dados entre a 
empresa e a Secretaria de Serviços 

Urbano 

IN021, IN022, IN023 
Criação de Planilha para controle das 
origens dos resíduos que chegam ao 

aterro 
Calibração frequente da balança e envio 
do certificado à Secretaria de Serviços 

Urbanos 

Inerentes aos resíduos públicos 
(poda, capina e varrição) 

Instalação de uma balança no bota fora 
(longo prazo) IN021, IN023 

Estimativa por amostragem (curto prazo)

Inerentes à coleta seletiva 

Melhoria no fluxo de dados entre as 
cooperativas e a Secretaria de Serviços 

Urbano 
IN021, IN022, IN023, IN054 

Calibração frequente da balança e envio 
do certificado à Secretaria de Serviços 

Urbanos 

Inerentes à população atendida 
Levantamento das possíveis áreas sem 
atendimento de coleta de resíduos para 

estimativa da população ali residente 
IN022, IN030 

Dados Contábeis e de Recursos 
Humanos 

Melhoria no fluxo entre os diversos 
setores da administração pública 

IN001, IN022, IN004, IN006, 
IN011, IN023, IN024, IN043, 

IN044, IN046 

Dados dos resíduos de saúde 
Melhoria do fluxo entre a Secretaria de 

Saúde e a Secretaria de Serviços 
Urbanos 

IN036, IN037 

Inerentes ao serviço de varrição 
Atualização da planilha com metragem 

das ruas 
IN043, IIN044, IN048 

 

 

CONCLUSÃO 

De maneira geral, foi observado que, apesar da melhoria no percentual de dados preenchidos, 

ainda há muitas ausências de informações enviadas ao SNIS-RS, o que impossibilita o cálculo de 

indicadores e inviabiliza a utilização da ferramenta no planejamento e Gestão de Resíduos 

Sólidos.  

No que se refere, especificamente, à cidade de Poços de Caldas, observou-se que a mesma 

apresenta altos custos com serviços específicos como coleta e varrição. Além disso, os custos de 

coleta de resíduos e gastos com empresas contratadas subiram expressivamente no período de 

2011 à 2014.  

Outro ponto onde Poços de Caldas se destaca, é que o município gera a maior quatidade de  

massa per capita de resíduos, o que sugere uma relação com hábitos de consumo da população e 
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influência de população sazonal. O estudo dessas relações fica evidenciado como sugestão para 

trabalhos futuros.  

Contudo, como não há uma auditoria na maneira de como esses dados são obtidos, foram feitas 

visitas aos setores da prefeitura responsáveis pelo manejo de resíduos sólidos urbanos, o que 

demostrou diversos potenciais de melhorias na coleta, registro e fluxo de dados. A aplicação das 

ações sugeridas visam tornar os dados mais precisos, o que acaba por impactar nos resultados 

finais dos indicadores. 

Com a obtenção de indicadores fidedignos, os gestores municipais podem utilizá-los como 

ferramenta de controle e gestão, bem como subsidiar planos de ação e políticas públicas, visando 

a transparência, a sustentabilidade e a destinação adequada de recursos públicos.  
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RESUMO 

Uma Agência Reguladora instituída via consórcio público se faz tema desta pesquisa a medida 

que o estudo desta atuação apresenta relevante mérito na área do saneamento básico. 

Considerando que, frente aos desafios da gestão pública, uma Agência Reguladora vem trazer 

maior agilidade ao planejamento e à implementação de políticas públicas é igualmente necessária 

a coalisão de ideias entre os usuários, poder público e os prestadores de serviços públicos. Este 

estudo buscou fundamentalmente definir a composição de agência de regulação via consórcio 

público e conceituar os termos pertinentes ao entendimento do tema. Juntamente à introdução 

desta questão, com base nas doutrinas existentes acerca do tema, permitiu-se portanto, verificar 

as principais vantagens advindas da união de entes da federação que buscam consolidar seus 

objetivos em comum e atenuar as dificuldades existentes a todos. Nesse sentido, no presente 
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estudo buscou-se analisar a efetividade da atuação de uma agência de regulação de serviços 

públicos instituída sob a forma de consórcio público. Ao final, concluiu-se que através da análise 

da efetividade de uma Agência Reguladora, em análise à experiência da AGIR, ficou verificada a 

efetividade ao vislumbrar-se o desempenho da instituição frente aos desafios diários no constante 

trabalho realizado junto aos municípios. 

Palavras-chave: Agência Reguladora; Políticas Públicas; Consórcio Público; Saneamento Básico. 

  

INTRODUÇÃO 

No que tange a relação entre os usuários, o poder público, os prestadores dos serviços públicos, o 

poder concedente e a Agência Reguladora, Marques Neto (2009, p. 33) discorre que “[...] a 

moderna regulação estatal procura atuar no sentido de compor e articular os interesses públicos 

com os interesses dos particulares, partindo do pressuposto de que a atuação privada em setores 

sujeitos à regulação não só é aceitável como é essencial para atingir o interesse público.” 

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 6º dispõe que consideram-se entre os direitos sociais 

a educação e a saúde, ou seja, elementos fundamentais à uma vida digna. Para tanto, uma saúde 

pública de qualidade, assim como uma educação pública de qualidade são resultados 

inevitavelmente de políticas públicas adequadas na área do saneamento básico. Nesse sentido, a 

atuação de uma Agência Reguladora que atue na área do saneamento básico tem entre suas 

finalidades a fiscalização destes serviços públicos a fim de garantir à sociedade serviços de 

qualidade. 

Cabe destacar a profunda conexão entre o saneamento básico e a saúde pública. Diante de um 

cenário atual onde a escassez de água e/ou a poluição de rios, ou seja, o modo como os recursos 

naturais estão sendo utilizados, se apresenta como um problema real e visível às nações, a 

criação de políticas públicas e a atuação de instituições que promovam e regulem o uso é 

importante ao incentivar melhores práticas que forneçam a proteção destes recursos à 

sobrevivência das futuras gerações. Em busca desta proteção, a excelência na gestão dos 

serviços públicos de saneamento básico exige a realização de ações que devem ser iniciadas no 

presente para atendimento dos princípios de uma boa governança dos recursos naturais, tais 

como o atingimento de metas e cronogramas que visem a efetividade da gestão a fim de que seja 

minimizado o impacto para toda a sociedade. 

Destaca-se que a regulação dos serviços públicos de saneamento básico tornou-se uma 

atribuição dos municípios por meio da Lei Federal nº 11.445/2007, também denominado de marco 

regulatório do saneamento no país. Esta legislação “[...] proporcionou inegáveis avanços, como a 

conceituação do Saneamento Básico de forma ampla e integral e como a motivação aos 

prestadores de serviços à gestão associada, ao planejamento, à regulação, à fiscalização, à 

participação e ao controle social” (BRASIL, 2009, p. 573). Esta Lei inclusive representou o antes e 
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o depois em relação ao modo de como eram tratadas as questões acerca do tema saneamento 

até aquele momento.  

Entre outro ponto de destaque, o marco regulatório conferiu responsabilidade aos municípios pela 

prestação dos serviços de saneamento, ou seja, aferiu a titularidade destes serviços. Entretanto, 

ao que se referiu à regulação dos mesmos, a Lei dispôs que os municípios estariam autorizados a 

delegar essa atribuição à alguma entidade municipal, intermunicipal ou estadual.  A Lei Federal nº 

11.445/2007, dispõe em seu Art. 8º que “os titulares dos serviços públicos de saneamento básico 

poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços”. 

Portanto, essa delegação representa uma considerável economia de recursos frente aos altos os 

custos da instituição de uma Agência Reguladora própria em cada ente individualmente. 

Caracteriza-se como particularidade de Agências Reguladoras: 

A criação das agências reguladoras constitui mecanismo delimitador 
das fronteiras dos serviços públicos para: fixar normas para a 
definição de tarifas; fiscalizar o cumprimento dos atos regulatórios; 
estimular a competência dos prestadores de serviços; e mediar os 
interesses desses agentes e dos usuários e consumidores, abrindo 
campo a novos investimentos privados, nacionais e estrangeiros. 
Nesse afã, as agências devem ser autônomas frente aos governos e 
ao mercado, em função dos interesses públicos envolvidos. (ENAP, 
2006, p. 42) 

 

Em um contexto local, aos governos municipais compete o monitoramento da qualidade do 

saneamento básico por possuir a titularidade dos serviços, ou seja, é o responsável pela 

adequada prestação e qualidade dos serviços públicos prestados. O município possui entre suas 

atribuições o planejamento desta demanda, o uso apropriado e o retorno ao meio ambiente dos 

recursos utilizados.  O município possui entre suas atividades a promoção de ações que visando a 

educação e saúde, acarretam consequências no saneamento ofertado à população, bem como 

mobilizar a participação da sociedade para a implantação de políticas públicas nesta área. Faz-se 

importante melhorar a governança com metas claras e atentimento e qualidade viabilizados 

através dos Planos Municipais de Saneamento Básico. (ESTRATEGIA ODS, 2017) 

A discussão em torno de todas as vertentes do saneamento básico apresenta-se como uma 

questão de grandes repercussões em nossa sociedade moderna, seja pela quantidade de 

informações acerca do assunto em um volume cada vez maior, seja pela necessidade de 

entendimento de um assunto imprescindível à civilização atual.  

A regulação hoje no país ainda se apresenta como um fator muito recente. Assim, ao analisarmos 

o início das primeiras considerações acerca do tema, Marques Neto (2009, p. 14) afirma que 

“Efetivamente, até há pouco, quase nada se havia discutido – salvo nos ambientes acadêmicos e, 

mesmo assim, nem sempre com grande profundidade – acerca do novo perfil da intervenção 

estatal na economia e sobre um dos seus principais instrumentos, as agências reguladoras.” 
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Assim, tendo em vista a expansão de conhecimento adquirida com os estudos aplicados ao 

assunto, analisaremos a relevância da atividade regulatória. 

Nesta pesquisa, o objetivo foi o de analisar a efetividade de uma Agência Reguladora instituída via 

consórcio público. Tendo em vista a recente atuação regulatória no país e juntando-se a isto uma 

gestão eficiente dos recursos públicos proporcionada pela atuação consorciada, pode-se verificar 

no médio e longo prazo uma profissionalização e desenvolvimento do setor cada vez maior e 

assim, assegurar a sua finalidade primordial, o atendimento de qualidade à toda a sociedade. 

Para o alcance do objetivo desta pesquisa utilizou-se a experiência da AGIR – Agência 

Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos Municipais do Médio 

Vale do Itajaí, um Consórcio Público formado pelos quatorze municípios do Médio Vale do Itajaí, 

em Santa Catarina, sendo eles: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, Blumenau, Brusque, 

Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. A 

AGIR tem por finalidade atuar com as vertentes do saneamento básico, serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, limpeza urbana e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Pretendendo-se atingir o objetivo proposto com esta pesquisa, foram utilizadas as técnicas de 

pesquisa exploratória e descritiva qualitativa. Igualmente, também buscou-se uma direção por 

meio de revisão bibliográfica na literatura aplicada ao tema. Pode-se destacar que a coleta de 

dados de fonte primária foi realizada por meio da observação qualitativa ao ambiente foco do tema 

deste estudo, através da observação dos pesquisadores. De acordo com Marconi e Lakatos 

(2011, p. 274) a observação qualitativa “[...] refere-se a uma técnica de coleta de dados que tem 

como objetivo explorar e descrever ambientes. [...] implica em conhecer e aprofundar as situações 

sociais mantendo uma reflexão contínua e observando detalhes dos sucessos, dos eventos e das 

interações.”  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O consórcio público da AGIR atua com uma finalidade de política pública, a política reguladora. 

Queiroz (2011, p. 97) relaciona a função cumprida pelo Estado às características que dos 

diferentes tipos de política. O autor assim relaciona as políticas reguladoras: 

Políticas Reguladoras – Têm por objetivo regular a atividade econômica mediante 
leis e disposições administrativas (estabelecimento de controle de preços, 
regulação dos mercados, proteção dos consumidores etc.) As políticas 
reguladoras vêm se tornando mais importantes mediante as concessões de 
serviços públicos à iniciativa privada, fazendo com que o Estado passe de 
produtor para regulador do fornecimento desses serviços pelas empresas 
concessionárias.  
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Levando em consideração de que um consórcio público é formado por dois ou mais entes da 

federação que possuem alguma necessidade ou motivação em comum, entre suas principais 

características estão a solução de problemas de difícil resolução quando individualmente e mais 

simplificado quando solucionado de forma associada. Verifica-se com a gestão associada, a 

melhoria quanto a gestão pública, ganhos de escala, representatividade, enfoque nas políticas 

públicas que atendam todos os municípios em conjunto, entre outros. Segundo Queiroz (2011, p. 

97) as políticas públicas “[...] são, no estado democrático de direito, os meios que a administração 

pública dispõe para a defesa e a concretização dos direitos de liberdade e dos direitos sociais dos 

cidadãos, estabelecidos numa Constituição Nacional”. 

O saneamento básico representa uma das principais prioridades de uma sociedade onde há a 

preocupação em relação à qualidade de vida população, justamente por impactar na saúde e na 

educação. Motivo este, que faz o saneamento um elemento de estudo para a implantação de 

políticas públicas. Ao passo que as políticas públicas sejam executadas, a presença das Agências 

Reguladoras vem contribuir à fiscalização dos serviços prestados, mediação de conflitos e ao 

fomento da participação da sociedade civil nas discussões sobre o tema. Assim, a regulação atua 

como um árbitro de interesses (BORBA, SCHMITT, 2001). 

Em relação aos serviços regulados, Anjos Júnior (2011, p. 159) discorre que: 

Inserida em um ambiente regulado, uma empresa monopolista passa a ter que 
compartilhar suas informações de gestão, os seus indicadores de resultados, e até 
as suas estratégias com um interlocutor que tem  capacidade técnica suficiente 
para criticá-los e poder suficiente para impor penalidades por descumprimento de 
metas. Mais ainda: esse interlocutor exerce sua autoridade diretamente sobre a 
política tarifária. 

 

A Lei nacional do saneamento descreve a regulação como um dos pilares da Política Nacional de 

Saneamento Básico. De acordo com Alochio (2007, p. 84): 

O § 1º do art. 23 autoriza a delegação da função regulatória dos serviços públicos 
de saneamento básico. Os titulares da competência para tais serviços poderão 
delegar a função reguladora para qualquer entidade reguladora constituída nos 
limites do respectivo Estado. No ato de delegação devem se tornar evidentes e 
claras a forma de atuação da agência delegatária, bem como a abrangência das 
atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. 

 

Uma regulação efetiva, portanto, é fundamental. Pinheiro (2006, p.49) esclarece que “Ela protege 

a vulnerabilidade e o meio ambiente, promove a equidade e eleva o padrão de qualidade dos 

serviços [...] deve promover a competição e dar segurança aos consumidores e às entidades 

reguladas na realização dos seus negócios”. Tornam-se evidentes como adições proporcionadas 

pelos consórcios públicos os menores custos relacionados à manutenção de uma Agência própria 

gerando ganhos de escala, a maior autonomia de cada ente consorciado e a diminuição das 
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desigualdades locais ao tratar os principais assuntos a nível regional e não mais em um nível 

municipal (BATISTA, 2011).  

  

CONCLUSÃO 

Neste estudo, foi possível observar que caracteriza-se como uma particularidade das Agências 

Reguladoras a tecnicidade aplicada a todas as suas ações e decisões. As responsabilidades 

atribuídas as Agências também é um foco importante, pois suas tratativas irão primar pelo bem de 

toda a sociedade, seja por tarifas sustentáveis (ao prestador e à população), seja por um controle 

diante da qualidade dos serviços prestados. 

A fim de analisar a efetividade de uma Agência Reguladora instituída via consórcio público de 

municípios, foi realizado o levantamento através da observação dos pesquisadores. Com esta 

pesquisa, observou-se entre os benefícios mais evidentes a segurança jurídica advinda de 

normatizações e legislações que vigoram a respeito do tema, análise de pleitos de reajustes e 

revisões de forma técnica e imparcial proporcionada por técnicos especializados, controle tarifário, 

tarifa justa (também denominada de modicidade tarifária), ganho de escala no qual são diminuídos 

os custos, transparência e indicadores de eficiência e qualidade para as fiscalizações. 

Ao final, conclui-se que através da análise da efetividade de uma Agência Reguladora, em análise 

à experiência da AGIR, ficou verificada a efetividade ao vislumbrar-se o desempenho da 

instituição frente aos desafios diários no constante trabalho realizado junto aos municípios, 

prestadores de serviço e usuários e inclusive, ao reforçar seu papel como fomentadora de 

políticas públicas na área em estudo. 
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RESUMO 

Considerando a importância do saneamento para a saúde e qualidade de vida da população em 

contraposição às falhas de mercado, monopólio e déficit na prestação destes serviços dentro de 

um ambiente regulatório de qualidade, o presente estudo trata sobre a atuação do consórcio 

público AGIR (Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí) enquanto instância de governança regulatória na 

área do saneamento básico. Para tanto, objetiva-se analisar por meio de indicadores a qualidade 

regulatória do consórcio público AGIR. Nesse sentido, justifica-se a necessidade do tema ser 

estudado no âmbito do desenvolvimento regional na região do Médio Vale do Itajaí, área de 

abrangência da AGIR. Para tanto, a pesquisa é caracterizada como um estudo descritivo e 

exploratório de abordagem quali-quantitativa, realizada como uma pesquisa-participante, através 

de busca bibliográfica e documental, bem como de levantamento de dados por meio de pesquisa 
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de campo mediante a realização de entrevistas e grupo focal. Ao aplicar os indicadores que 

avaliam a qualidade regulatória da AGIR inferiu-se que esta é integrada a sua região, 

considerando sua formação enquanto consórcio público de regulação, apresentando uma atuação 

moderada dentro dos preceitos da governança regulatória.  

Palavras-chave: AGIR. Governança regulatória. Regulação. Consórcio público. Saneamento 

Básico. 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo analisa a governança regulatória frente a realidade do consórcio público, como este 

sendo constituído como Agência Reguladora de serviços públicos municipais de saneamento 

básico. A este estudo foi aplicado o conceito de governança como sendo a maneira pela qual a 

administração exerce o poder e gerencia os recursos sociais e econômicos através do 

planejamento e da formulação de políticas públicas. A sua metodologia abrange o caráter 

ponderou-se a utilização da governança e sua aplicabilidade por meio de um consórcio público, 

tendo em vista que a particularidade da organização federativa em atuar de forma conjunta e 

coordenada com a participação dos agentes públicos e privados, e assim, elevar o grau de 

representatividade, torna a governança, ou seja, a gestão dos recursos econômico-sociais, um 

importante instrumento ao gestor público para a formulação e implementação de políticas 

públicas.  

A Emenda Constitucional n° 19/98 ao alterar a redação do artigo 241 determinou que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinassem por meio de lei os consórcios públicos e 

os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada dos 

serviços públicos. Tal legislação apresentou-se como um grande avanço à qualidade da gestão no 

setor público, pois a partir de então as responsabilidades atribuídas ao poder público, agora 

podiam ser executadas por mais de um ente federado, atuando em conjunto e com maior 

representatividade. Por orientação da referida Emenda, a regulamentação dos consórcios públicos 

veio por meio da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005 – Lei de Consórcios Públicos e de seu 

regulamento, o Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. Ribeiro (2007) apresenta a Lei de 

Consórcios Públicos como a primeira lei de nosso país que tratou exclusivamente de instrumentos 

de cooperação de entes federativos, podendo ser a Lei nº 11.107/2005 ser considerada como o 

marco do início do processo de institucionalização das relações federativas. Ao conceituar 

consórcios públicos, temos que estes são formados por dois ou mais entes da federação para 

realizar ações de interesse comum. De forma mais estruturada, o Decreto nº 6.017/2007, 

regulamentador da Lei nº 11.107/2005, conceitua consórcio público como:  

[...] pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da 
Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, 
inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como 
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associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza 
autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. 

 

Buscou-se, portanto, compreender como o consórcio público em estudo contribui para o 

desenvolvimento sustentável como instância de governança regulatória na área da regulação do 

saneamento básico, desde a criação de políticas públicas como para a formação de novos 

consórcios na prestação dos serviços públicos de forma regionalizada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Quanto a sua metodologia, o referido artigo será de caráter descritivo e exploratório, uma 

abordafem quali-quantitativa, realizada como uma pesquisa-participante, através de uma pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo (entrevistas e grupo focal). O presente artigo está construído 

de maneira estruturada, abordando-se assuntos pertinentes à pesquisa como: saneamento 

básico, agência reguladora, consórcio público e governança regulatória.  

Quanto aos objetivos, esta pesquisa está definida como descritiva, em razão de descrever 

ascaracterísticas de fenômenos. Possui carater exploratório, pois buscou investigar um fato ou 

novo conhecimento acerca da governança regulatória da AGIR, qual ainda se possui pouca 

informação (BOENTE; BRAGA, 2004).  

Cabe então, à presente pesquisa, considerando o problema de pesquisa oriundo das falhas de 

mercado, do monopólio e do déficit na prestação dos serviços de saneamento dentro de um 

ambiente regulatório de qualidade, apresentar a atual situação vivenciada pela AGIR, bem como, 

os caminhos que se desenham para verificação da atuação deste consórcio público enquanto 

instância de governança regulatória. Considerou-se para tal, a aplicação e análise de indicadores 

em cinco dimensões específicas, extraídos e recomendados pela Associação Nacional de 

Agências de Regulação – ABAR, os quais avaliaram o grau de qualidade regulatória alcançado 

pela agência. Portanto, o desafio deste artigo, acerca da regulação e da universalização dos 

serviços de saneamento na região do Médio Vale do Itajaí, decorre da possibilidade de avaliar por 

meio de indicadores a qualidade regulatória da AGIR e sua atuação dentro dos preceitos da 

governança regulatória, apontando a regulação como instrumento efetivo para eficiência, 

efetividade, mudança cultural e, melhoria e continuidade da prestação dos serviços. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Historicamente saneamento básico significava apenas os serviços de água e esgotamento 

sanitário, hoje, erroneamente, ainda temos o emprego errado do termo, onde pessoas citam 

saneamento quando querem dizer esgotamento. Porém, saneamento vai muito além, englobando 

o manejo de resíduos sólidos, a limpeza urbana e a drenagem e o manejo de águas pluviais, 

conforme conceito advindo da Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, a qual trata das diretrizes 
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nacionais para o saneamento básico e considera saneamento como o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas. Descrevendo melhor cada uma das vertentes do saneamento básico, Alochio (2007), 

define cada uma da seguinte forma: 

a) abastecimento de água potável: incluem-se todas as atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, englobando desde a 

captação até as ligações prediais e os respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: abrange as atividades, infraestruturas e instalações operacionais 

de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, 

englobando desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos: atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico 

e do lixo orgânico da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção 

para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 

pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

O saneamento básico está intimamente ligado à qualidade de vida para o crescimento 

sustentável e a promoção da saúde. Para tanto, para assegurar a qualidade, continuidade e 

universalização de tais serviços, necessário se faz uma regulação eficiente, eficaz e efetiva, e de 

recursos para investimentos neste setor. Acredita-se que tal política foi parcialmente atendida com 

a Lei nº 11.445/2007 e igualmente com os Planos Municipais de Saneamento Básico advindos 

desta. Assim, como instâncias de gestão regionalizada e de governança, a referida lei traz em seu 

texto o incentivo aos consórcios públicos para a regulação dos serviços de saneamento básico.  

Desta parte da lei, foca-se na regulação, onde as agências reguladoras surgem em nosso 

país na década de 90, como um novo modelo administrativo e econômico vigente. Assim, 

determinados setores públicos devido a sua gestão equivocada e natureza econômica tendem a 

desequilíbrios e desacertos e, é através de uma atividade regulatória exercida pelo Estado (todas 

as esferas, leia-se federal, estadual ou municipal), usualmente por meio de um ente regulador, 

que esta situação tende a melhorar e a ser solucionada visando a garantia da prestação dos 

serviços de saneamento básico (BORBA; SCHMITT, 2012).  

Conforme a OCDE (2008), a regulação trata do conjunto diverso de ferramentas, através 

das quais os governos definem exigências às empresas e aos cidadãos. As regulações abrangem 

as leis, os pedidos formais e informais e as normas subordinadas geradas por todos os níveis de 

governo, e as normas expedidas por organismos não governamentais a quem os governos 
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transferiram poderes normativos. Baseada na conceituação exposta anteriormente, a legislação 

sobre a regulação é separada em três categorias (OCDE, 2008): 

 Legislação econômica: intervém absolutamente nas decisões do mercado, como preços, 

concorrência, entrada ou saída do mercado. Têm por objetivo ampliar a eficácia econômica 

pela diminuição de barreiras à concorrência e à inovação, comumente através da 

desregulação e pelo aprimoramento da estrutura regulatória de funcionamento do mercado 

e de sua supervisão; 

 Regulações sociais: resguardam os anseios públicos, como saúde, meio ambiente e 

segurança, e os meios de coesão social. Seus resultados econômicos podem ter 

importância secundária ou imprevista, contudo eles devem ser consideráveis ao desenhar 

novas ferramentas, como, por exemplo, a implantação de incentivos para o mercado que 

sejam simples, maleáveis, eficazes e com preços mais baratos; 

 Regulações administrativas: são processos burocráticos e formalidades administrativas 

através das quais os governos colhem informações e interferem em decisões econômicas 

individuais. Elas podem ter um impacto considerável sobre a performance do setor privado, 

estabelecendo, simplificando e aperfeiçoando a transparência em sua atuação. 

As responsabilidades quanto ao saneamento básico e quanto à regulação destes serviços 

são inúmeras e complexas, e ao atuar de forma isolada, Estados e municípios, apresentam 

dificuldades em proporcionar e garantir a melhor solução para os problemas complexos da 

coletividade. Nesta linha, a solução deve envolver múltiplos esforços, além do comprometimento 

de diversos agentes e a articulação permanente através dos consórcios públicos, estes como uma 

ação estratégica por parte de seus consorciados, os quais cooperam entre si, possibilitando ações 

cooperadas, compartilhadas e efetivas entre entes federados (BATISTA, 2011).  

 Para possibilitar a inserção da gestão associada no âmbito do saneamento básico, 

a Lei nº 11.445/2007 previu em seu texto que os titulares dos serviços públicos de saneamento 

básico poderiam então delegar aos consórcios públicos (conforme o artigo 241 da Constituição 

Federal de 1988 – CF/88), estes disciplinados pela Lei nº 11.107/2005, a lei dos consórcios 

públicos, a organização, a regulação, a fiscalização e a própria prestação destes serviços. A 

necessidade de uma gestão associada para os serviços de saneamento básico decorre, por fim, 

de sua própria natureza, como, por exemplo, considerando as condições geográficas que 

envolvem o setor, o que direciona a prestação dos serviços de forma integrada a uma 

determinada região. Assim, não se trata apenas de uma simples delegação de serviços públicos 

de saneamento básico, e, sim, de uma soma de esforços de vários municípios para a viabilização 

desses serviços, no interesse comum dos entes consorciados em defesa da saúde pública, do 

meio ambiente e da população em geral. 
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Assim, a Lei nº 11.445/2007 considera a gestão associada como associação voluntária de 

entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público. Esta gestão associada dos 

serviços, com sua interdependência, interfaces, políticas integradas e iniciativas públicas 

coletivas, deverá garantir a sustentabilidade e a universalização do saneamento básico, 

considerando a capacidade de os consórcios públicos em interagir de forma participativa e 

transparente nas ações individualizadas e coletivas voltadas para os recursos hídricos, de planejar 

de forma integrada (planos de saneamento básico), de regular e fiscalizar e, de apresentar 

capacidade de operação de acordo com a realidade regional (SOARES, 2012). 

Conforme o exposto até o momento, a Lei nº 11.445/2007 nos traz a necessidade de que 

os serviços de saneamento básico de responsabilidade dos municípios estejam adstritos a uma 

entidade reguladora, com a possibilidade de se formar uma agência ou associar-se a uma 

existente. Porém, é dispendioso a criação de uma agência própria, pois diante de necessidades 

sociais ilimitadas e recursos públicos escassos, não é viável à administração montar tal estrutura, 

a qual demandaria altos investimentos para organização, implantação e manutenção da referida 

agência (BORBA; SCHMITT, 2012). Batista (2011) afirma que prefeitos e autoridades municipais 

que já tiveram experiências em ações com consórcio apresentam como resultados: o 

fortalecimento da autonomia do município, o aumento da transparência, o peso político regional 

para as demandas locais, a agilidade na elaboração de diagnósticos e ações de governo, a 

economia de recursos e a diminuição das desigualdades regionais, a agilização na execução de 

projetos, barateamento dos custos, maior transparência à aplicação dos recursos públicos e 

ampliação da capacidade contratual, inclusive na captação de recursos.  

Na continuidade, entende-se que os consórcios públicos e sua gestão associada de 

serviços públicos são instrumentos de atuação conjunta de natureza voluntária, e um de seus 

referenciais é o princípio da subsidiariedade. Ao lado desse merece destaque o princípio da 

cooperação, no qual, considerando o princípio da subsidiariedade, a primazia da ação é do 

município, e se esse não possuir de forma isolada condições para atender as demandas 

populacionais, o correto é saber se, por meio da cooperação, essas insuficiências podem ser 

supridas. É claro que, por intermédio da subsidiariedade e da cooperação, reforçam-se as 

instâncias locais e regionais, resultando em políticas públicas que alcancem o cidadão em seu 

local de origem, o município (RIBEIRO, 2007). 

Assim, a possibilidade de regulação do saneamento básico por meio de consórcio público 

é a opção apresentada pela AGIR – Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí, 

e uma regulação efetiva e bem preparada, conforme aponta Pinheiro (2009), é essencial para a 

proteção e o sucesso da sociedade, pois resguarda a vulnerabilidade e o meio ambiente, gera 

isonomia e aumenta o padrão de qualidade dos serviços. Também precisa alavancar a 

competição e propiciar segurança aos consumidores e às entidades reguladas na promoção dos 
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seus negócios. As melhorias na regulação devem abranger elementos normativos mais concretos 

quanto a sua formulação e a seu cumprimento, sem sobrepor os prestadores dos serviços com 

solicitações que não são necessárias. Em contrapartida, precisam estar fundamentadas em 

burocracia mínima, capazes de auxiliar na produtividade e na prosperidade. 

A AGIR é pessoa jurídica de direito público, sem fins econômicos, constituída sob a forma 

de associação pública (consórcio público), dotada de independência decisória e autonomia 

administrativa, orçamentária e financeira, inscrita no CPNJ nº 11.762.843/0001-41. É regida pelas 

normas da Constituição Federal, da Lei nº 11.107/2005 e do Decreto nº 6.017/2007. Atua no 

controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos municipais do setor de saneamento 

básico, compreendido como os serviços de: abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, ,anejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Atualmente, catorze municípios da região do Médio Vale do Itajaí, no Estado de Santa Catarina 

estão consorciados a AGIR, conforme figura a seguir: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, 

Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, 

Rodeio e Timbó.  

Assim, setores econômicos são regulados e agências reguladoras são criadas porque, 

conforme anteriormente citado, existem falhas de mercado a serem corrigidas, visando que as 

decisões dos agentes possam ser tomadas da forma mais eficiente possível do ponto de vista 

social. A atuação regulatória, contudo, também pode apresentar falhas, daí o esforço de 

desenvolvimento dos chamados mecanismos de governança regulatória (SALGADO; MOTTA, 

2008). Jacobzone, Choi e Miguet (2007) apresentam o catálogo dos Princípios da Boa 

Governança Regulatória, publicado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) em 2004, que sintetiza os princípios gerais de governança, conforme o 

exposto: 

 Accountability: capacidade de apresentar em que medida as ações e decisões são sólidas 

com objetivos nitidamente definidos e legitimados; 

 Transparência: ações, decisões e o próprio processo decisório estão disponíveis a um 

nível apropriado de conhecimento por outras partes do governo, da sociedade civil e por 

governos e instituições estrangeiras; 

 Eficiência/efetividade: realizar serviços públicos de qualidade, ao menor custo, e cuidar 

para que o desempenho esteja em conformidade com as intenções originais dos 

formuladores de política; 

 Responsividade: ser capaz e flexível para responder em curto prazo às mudanças sociais, 

considerando-se os anseios da sociedade civil para encontrar interesse público geral e 

propenso a reexaminar de forma crítica seu papel; 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 592 

 Visão de futuro: capacidade para prever problemas futuros com base em dados correntes 

e tendências e de criar políticas que considerem custos futuros e mudanças abreviadas, 

sejam de ordem demográfica, econômica ou ambiental; 

 Império da lei: realizar com isonomia e transparência leis, regulações e códigos. 

Nesta linha, a ABAR lançou em 2016, embasada nas orientações e princípios da OCDE, 

um documento estabelecendo parâmetros para fomentar o monitoramento e a avaliação da 

atividade regulatória das agências federais, visando seu aprimorando contínuo na consecução da 

qualidade dos produtos, bens e serviços regulados, em benefício da sociedade (ABAR, 2016). 

Estes parâmetros encontram sua base em vinte cinco indicadores estruturados em cinco 

dimensões relacionadas à governança regulatória, conforme o abaixo apresentado, os quais 

foram aplicados na entidade reguladora foco desta dissertação, a AGIR, e descritos no capítulo 

quatro na sequência. 

 
Quadro 1 – Dimensões e indicadores para o monitoramento e avaliação da atividade 

regulatória. 

DIMENSÕES E INDICADORES DESCRIÇÃO 
Dimensão 1 Ambiente Institucional do Sistema Regulatório 
1.1 Política regulatória Diretrizes ou parâmetros gerais, editados em ato formal, para 

observância pelos órgãos ou entidades reguladoras federais 
na sua atuação regulatória. 

1.2 Coordenação da política 
regulatória 

Órgão destinado ao exercício de atividades de coordenação 
da política regulatória. 

1.3 Marcos regulatórios setoriais Leis, políticas e programas setoriais estabelecidos, 
atualizados e coerentes entre si, que contenham definições 
explícitas para a atuação regulatória. 

1.4 Nomeação de dirigentes Critérios previamente estabelecidos para nomeação de 
dirigentes.  

1.5 Grau de ocupação de cargos 
de colegiado de direção 

Preenchimento de cargos de direção, durante um ano. 
 

Dimensão 2 Arranjo Institucional 
2.1 Diretrizes programáticas Política ou programa explícito sobre a qualidade regulatória 

na instituição. 
2.2 Status institucional da 
qualidade regulatória 

Nível hierárquico da organização que é responsável pelas 
atividades relacionadas à qualidade regulatória na instituição.

2.3 Planejamento 
institucionalizado das atividades 
de fiscalização 

Aprimoramento de métodos e otimização de recursos 
destinados à fiscalização. 

2.4 Mecanismos extrajudiciais 
de resolução de conflitos 

Promoção de formas alternativas ao sistema judiciário para 
resolução de conflitos entre agentes regulados, ou destes 
com consumidores e usuários. 

2.5 Especialização técnica 
da força de trabalho 

Proporção dos servidores de nível superior que detém 
titulação de pós-graduação (lato sensu, mestrado ou 
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doutorado) em área correlata à de atuação do órgão 
regulador. 

Dimensão 3 Formulação Regulatória e Processo Decisório 
3.1 Capacitação em qualidade 
Regulatória 

Existência de um programa de capacitação permanente que 
contemple temas relacionados à qualidade regulatória. 

3.2 Previsibilidade regulatória Atos normativos previstos no planejamento regulatório que 
foram adotados pela instituição no período de um ano. 

3.3 Produção de atos normativos 
com Análise de Impacto 
Regulatório (AIR) 

Proporção de atos regulatórios com estudos de AIR 
realizados. 

3.4 Simplificação administrativa Capacidade da instituição em promover simplificação de 
procedimentos previstos em regulações. 

3.5 Avaliação do estoque Indica a existência de processo sistematizado e incorporado à 
rotina da instituição que preveja a realização de revisão do 
estoque regulatório. 

Dimensão 4 Eficácia e Efetividade Regulatórias 
4.1 Avaliação ex post dos 
impactos 
Regulatórios 

Existência de procedimentos formais incorporados à rotina da 
instituição para a execução de Análise de Impacto Regulatório 
ex post. 

4.2 Retroalimentação para a 
regulação 

Revisão de atos normativos a partir de inputs externos. 
 

4.3 Satisfação da sociedade Percepção da sociedade quanto ao desempenho relacionado 
ao cumprimento das competências do órgão regulador.  

4.4 Carta de Serviços Cumprimento dos compromissos previstos na Carta de 
Serviços (Decreto nº 6.932/2009) dentro do prazo previsto. 

4.5 Mecanismos de 
monitoramento 
 

Proporção de atos normativos publicados no ano, com 
previsão de instrumentos de monitoramento e avaliação. 

Dimensão 5 Participação Social, Prestação de Contas e Transparência
5.1 Participação institucionalizada Existência de mecanismo formal para que os 

interessados participem do processo regulatório. 
5.2 Participação prévia Percentual de propostas regulatórias com participação social 

em etapa prévia à realização de consulta pública. 
5.3 Transparência Regulatória Divulgação, ao público em geral, de informações em 

linguagem clara e acessível, que comuniquem o propósito e 
abrangência das normas produzidas pela instituição. 

5.4 Eficiência no acesso à 
informação 

Atendimento ao prazo fixado pela Lei de Acesso à Informação 
(Lei 12.527/2011) para respostas aos pedidos de informação 
apresentados pela sociedade. 

5.5 Estrutura de Ouvidoria 
 

Existência de Ouvidoria independente capaz de buscar 
soluções para as demandas dos cidadãos; oferecer 
informações gerenciais e sugestões ao órgão em que atua, 
visando o aprimoramento da prestação do serviço de 
responsabilidade do órgão. 

Fonte: ABAR (2016, p. 37). 
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Com base na fundamentação até aqui apresentada, perpassando sobre saneamento 

básico, consórcios públicos, regulação, regulação via consórcios públicos, governança regulatória, 

e a própria apresentação da AGIR como instância de regulação via consórcio público, cabe neste 

item, uma análise sobre a atuação desta agência quanto a sua qualidade regulatória, 

considerando as cinco dimensões relacionadas à governança regulatória, apresentados acima, 

quais sejam: 1) Ambiente institucional do sistema regulatório; 2) Arranjo institucional; 3) 

Formulação regulatória e processo decisório; 4) Eficácia e efetividade regulatória; e 5) 

Participação social, prestação de contas e transparência.  

Assim, ao relacionarmos a atuação da AGIR com base em suas ações, documentos e 

publicações (leia-se Portal da Transparência, Site e Diário Oficial dos Municípios de Santa 

Catarina – DOM/SC), bem como pautada nas entrevistas e grupos focais realizados, apresenta-se 

na sequência a análise das cinco dimensões elencadas acima. Cabe relatar que os indicadores 

apresentados pela ABAR foram alterados e adaptados para direcionar sua aplicabilidade para 

uma agência de esfera intermunicipal, tal como a AGIR, visto que algumas de suas características 

não coadunam com as de âmbito federal, para as quais estas dimensões foram elaboradas. 

Igualmente, em cada quadro seguem as opções identificadas para a AGIR com sua posterior 

justificativa, com menção inclusive à referência documental que a fundamenta, conforme orientado 

pela ABAR. 

De forma compilada para melhor entendimento, segue a Tabela 1, com o resumo dos 

índices obtidos com as análises realizadas quanto ao grau de qualidade regulatória alcançado 

pela agência, considerando sua atuação dentro dos preceitos da governança regulatória, 

demonstrando a regulação como instrumento para a eficiência, efetividade, mudança cultural e, 

melhoria e continuidade da prestação dos serviços. 

 

 

Tabela 1 – Quadro resumo dos indicadores de governança regulatória da AGIR. 

Indicador 

 

Pontos 

máximos 

Pontos 

alcançados 

Dimensão 1 – Ambiente institucional do sistema regulatório 

Política regulatória 1 1 

Coordenação da política regulatória 1 1 

Marcos regulatórios setoriais 1 0,5 

Critérios para nomeação de dirigentes 1 1 

Grau de ocupação de cargos de direção 1 1 

Total 5 4,5 

Média 1 0,9 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 595 

Dimensão 2 – Arranjo institucional do sistema regulatório 

Diretrizes programáticas 1 0,25 

Status institucional da qualidade regulatória 1 0,5 

Institucionalização do processo de planejamento da atividade de fiscalização 1 0,5 

Mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos 1 0,75 

Especialização técnica da força de trabalho 1 1 

Total 5 3 

Média 1 0,6 

Dimensão 3 – Formulação regulatória e processo decisório 

Capacitação em qualidade regulatória 1 0,25 

Previsibilidade regulatória 1 não se aplica

Produção de atos normativos com Análise de Impacto Regulatório (AIR) 1 - 

Simplificação administrativa 1 0,42 

Avaliação do estoque 1 0,25 

Total 5 0,92 

Média 1 0,23 

Dimensão 4 – Eficácia e efetividade regulatórias 

Avaliação ex post dos impactos regulatórios 1 0,25 

Retroalimentação para a regulação 1 0,25 

Satisfação da sociedade 1 - 

Carta de serviços 1 0,5 

Mecanismos de monitoramento 1 - 

Total 5 1 

Média 1 0,2 

Dimensão 5 – Participação social, prestação de contas e transparência 

Participação institucionalizada 1 0,5 

Participação prévia 1 1 

Transparência regulatória 1 - 

Eficiência no acesso à informação 1 1 

Estrutura de ouvidoria 1 0,55 

Total 5 3,05 

Média 1 0,61 

Total Geral 24 12,47 

Média Total Pontos  5 2,49 

Média Conceito 1 0,51 

Fonte: Os autores (2017). 
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CONCLUSÃO 

Considerando o tratado no presente artigo, as agências reguladoras aparecem como as grandes 

intermediadoras e conciliadoras das figuras envolvidas no saneamento básico, estas designadas 

como Poder Público, prestadores e usuários. Assim, traz-se como proposta a regulação destes 

serviços através dos consórcios públicos, onde os municípios organizam-se estruturando sua 

agência de regulação nestes moldes. Para tanto, apresenta-se como exemplo, a Agência 

Reguladora, esta sob a forma de consórcio público de direito público, composta atualmente por 

catorze municípios. 

Em sua caminhada, valorosos benefícios resultantes do modelo consorciado podem ser 

identificados, entre eles: equilíbrio, transparência, segurança jurídica, tecnicidade da regulação, 

controle e fiscalização, economia pelo ganho de escala, afastamento do viés político-partidário, 

harmonização e unificação das normas, indicadores e critérios de qualidade e eficiência. Ainda, os 

seguintes pontos fortes podem ser destacados: capacitação da equipe gestora e operacional, 

relação com prefeituras, prestadores e usuários, sistema de atendimento de ouvidoria, 

atendimento ao público em geral, Comitê de Regulação atuante e todos os servidores contam com 

nível de graduação e pós-graduação  

O fato é que os atores regionais, quais sejam os municípios integrantes do consórcio, 

desenvolvem ações conjuntas por conseguirem avaliar de forma real os problemas de sua região, 

da mesma forma em que trabalham o planejamento e a execução de ações para a resolução 

dessas problemáticas da área do saneamento básico. Convém expor que o saneamento básico é 

um dos mais importantes serviços públicos ofertados à população, isto, pois ele está inteiramente 

ligado à qualidade de vida da população, relacionando às condições de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos, limpeza urbana e drenagem pluvial.  

Dessa forma, a presente pesquisa, através da análise realizada, da governança regulatória por 

meio de indicadores, a qual foi submetida a AGIR, visou tão somente a avaliação de seu grau de 

aderência a um universo de governança regulatória, alcançando uma atuação “MODERADA” e, 

afirmando-se ainda esta atuação com o desenvolvimento territorial sustentável da região do Médio 

Vale do Itajaí. Registra-se que não se afasta em hipótese alguma a saturação do tema, pois este 

ainda é tão incipiente no âmbito da regulação em saneamento básico, mais ainda nas agências 

municipais e intermunicipais. Assim, o que se pretendeu foi a produção de novas experiência para 

um despertar de atenção da sociedade, da academia, dos prestadores e do Poder Público para o 

universo regulatório. 

Ao fim, quando atrelamos a atuação da AGIR aos princípios da governança regulatória, por meio 

da aplicação dos indicadores oriundo da ABAR, vimos que muito está sendo atendido, porém, 

ainda verifica-se que o caminho é longo, principalmente na busca contínua da ampliação das 

análises do impacto regulatório e da transparência nos processos, devendo-se ampliar a 
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participação popular no processo de regulação por meio do fortalecimento do controle social. O 

fato claro, é que, os usuários, que são a parte mais importante do tripé, composto ainda pelo 

Poder Público e pelos prestadores, tripé este mediado pelas agências reguladoras, é aquele que 

mais precisa de informações e atenção para que seus direitos sejam garantidos e, igualmente, 

seus deveres conhecidos. 

Por fim, destaca-se a significância dos consórcios públicos intermunicipais como instrumento 

ímpar de gestão regionalizada e governança regulatória, além de caracterizarem o elemento 

fomentador do desenvolvimento de políticas públicas nas mais diversas áreas, como: saúde 

pública, transporte público, entre outras. E não menos importante, na regulação do saneamento 

básico, foco do presente estudo.  
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RESUMO 

A área de saneamento básico no Brasil é caracterizada pela atuação de diversas entidades das 

diferentes esferas de governo (prefeituras, órgãos estaduais, prestadores, dentre outros). Tal 

multiplicidade de entidades envolvidas provoca limitações institucionais e normativas que 

prejudicam, entre outros, o acesso aos recursos públicos destinados à área. A partir do 

levantamento bibliográfico e da pesquisa e análise documental em bibliografia técnica e 

governamental relacionada com a área de saneamento básico no Brasil, este artigo visa discutir 

alguns arranjos institucionais utilizados na área de saneamento básico, no tocante aos aspectos 

da cooperação interinstitucional, da institucionalização dos procedimentos e dos conflitos 

interinstitucionais. Da análise dos arranjos representados pelos Consórcios Públicos, pelos Entes 

Metropolitanos e pelos Acordos Setoriais, observou-se que os mesmos possuem diferenças 

relativas à forma de instituição, ao estágio do arcabouço que regula os procedimentos 

institucionais, à atribuição de responsabilidades, entre outros, que repercutem de modos 

peculiares na cooperação, na institucionalização dos procedimentos e nos conflitos 

interinstitucionais. 

Palavras-chave: Saneamento básico, arranjos institucionais, cooperação. 
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INTRODUÇÃO 

A área de saneamento básico no Brasil é caracterizada pela atuação direta de diversas entidades 

das diferentes esferas de governo, bem como pela interveniência de uma miríade de organizações 

que influenciam o andamento dos projetos da área (órgãos ambientais, de controle interno, 

controle externo, controle social, entre outras). A multiplicidade de órgãos com influência na área é 

considerada historicamente um fator dificultador do direcionamento da política de saneamento 

básico (PAIM, 2011). 

Tal multiplicidade provoca limitações institucionais e normativas que prejudicam, entre outros, o 

acesso aos recursos públicos destinados à área. Entre tais limitações, têm sido incluídas aquelas 

relacionadas à cooperação interinstitucional, ao nível de institucionalização dos procedimentos e 

aos conflitos interinstitucionais (ALMEIDA, 2016). 

Diferentes arranjos institucionais são usualmente verificados entre as instituições da área de 

saneamento básico. Cunha (2011) considera os Consórcios Públicos uma forma de cooperação 

entre municípios, estados-membros e União que possibilita a construção de arranjos institucionais 

no qual as relações de poder se dão de modo horizontal, destoando da “verticalização e 

hierarquia” constantes em outros modelos, como o Planasa.  

Em um trabalho que estuda a crise institucional na prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário na cidade de Salvador, com ênfase na função 

planejamento, Almeida et al. (2015) discutem a Entidade Metropolitana da Região Metropolitana 

de Salvador (EMRMS), arranjo criado pela Lei Complementar nº 41, de 13 de junho de 2014, do 

estado da Bahia, para exercer competências relativas a integração de funções públicas de 

interesse comum dos municípios integrantes da Região Metropolitana de Salvador, incluindo entre 

tais funções o saneamento básico e a preservação do meio ambiente.  

Um terceiro arranjo institucional comumente verificado na área de saneamento básico, 

notadamente no componente de manejo de resíduos sólidos, são os Acordos Setoriais 

empregados para o compartilhamento de responsabilidades pelo ciclo de vida dos produtos no 

âmbito da logística reversa. Trata-se de um princípio introduzido pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010a). 

Dessa forma, a partir do levantamento bibliográfico e da pesquisa e análise documental em 

bibliografia técnica e governamental relacionada com a área de saneamento básico no Brasil, e 

considerando algumas limitações institucionais-normativas identificadas no trabalho de Almeida 

(2016) para acesso aos recursos do PAC Funasa para esgotamento sanitário no estado da Bahia, 

o presente trabalho tem como objetivo avaliar alguns arranjos institucionais utilizados na área de 

saneamento básico, no tocante aos aspectos da cooperação interinstitucional, da 

institucionalização dos procedimentos e dos conflitos interinstitucionais. 
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BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Seppala e Katko (2013) consideram que a abordagem de gestão e organização dos serviços 

públicos de água e esgoto (SAE) é institucional, marcada por uma complexidade e pela 

diversidade institucional e organizacional. Entre as instituições ligadas aos SAE autores incluem 

as de políticas públicas, de legislação e regulação, de estrutura administrativa e instituições 

informais (SEPPALA, 2004 apud SEPPALA; KATKO, 2013). Seppala e Katko (2013) fazem uma 

distinção do que seria o ambiente institucional e os arranjos institucionais envolvidos numa política 

pública. Enquanto aquele corresponde ao “contexto de limitações que norteia a conduta individual 

e organizacional”, baseado em instituições formais e informais, estes correspondem ao “conjunto 

estruturado de instituições interligadas ou interdependentes que abarcam o sistema social dos 

campos econômico, social e político”, juntamente com as diretrizes governamentais que 

conformam as decisões (SEPPALA; KATKO, 2013, p. 142). 

Analisando o ambiente institucional-normativo de acesso aos recursos públicos do saneamento 

básico, com foco no estudo de pleitos do PAC Funasa para esgotamento sanitário na Bahia, 

Almeida (2016) identificou algumas limitações para acesso aos recursos públicos destinados à 

área de saneamento básico, componente esgotamento básico. Entre os aspectos identificados 

que dificultaram o acesso aos recursos encontram-se: i) a limitada cooperação interinstitucional, 

relacionada à pouca efetividade da cooperação intergovernamental e dificuldades no emprego de 

instrumentos de cooperação existentes; ii) o baixo nível de institucionalização dos procedimentos, 

relacionado, entre outros, às constantes mudanças nas regras de acesso, à falta de atualização 

dos manuais institucionais, dificultando a “conformação de organizações, políticas e normas 

legais”, nos termos tratados por Paim (2011, p. 23) e iii) a predominância de conflitos 

interinstitucionais, envolvendo aqueles de ordem mais técnica, ligados aos procedimentos de cada 

instituição envolvida no processo, até conflitos de ordem política.  

Diferentes arranjos institucionais são usualmente vistos entre as instituições da área de 

saneamento básico. Um arranjo comumente verificado na área de saneamento básico 

corresponde aos Consórcios Públicos. Trata-se de figura jurídica criada pela Lei nº 11.107, de 6 

de abril de 2005, para ser utilizado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios na 

realização de objetivos de interesse comum. O Consórcio Público é uma forma de instrumentalizar 

a cooperação intergovernamental, podendo ser utilizado para operacionalizar diferentes funções 

de gestão do saneamento básico, como a prestação ou a fiscalização dos serviços. Um aspecto 

que diferencia o Consórcio de outros arranjos é que ele é dotado de personalidade jurídica 

própria, integrando a Administração Indireta dos entes políticos que o compõem (BRASIL, 2005). 

Cunha (2011) considera os consórcios públicos uma forma de cooperação entre municípios, 

estados-membros e União, que possibilita a construção de arranjos institucionais no qual as 

relações de poder se dão de modo horizontal, destoando da “verticalização e hierarquia” 
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constantes em outros modelos como o Planasa. Para Cunha (2011), os consórcios públicos são 

uma opção promissora para pequenos e médios municípios por permitir “redução de custos e 

melhoria da qualidade” com uso de economias de escala em áreas do saneamento básico, e por 

oferecer uma alternativa com menores riscos de conflitos de interesse com as Companhias 

Estaduais de Água e Esgoto no tocante à regulação da área, alternativamente a entes reguladores 

estaduais.  

Apesar de a titularidade municipal pelos serviços públicos de saneamento básico (SPSB) ser 

reconhecida em normativos e em estudos publicados na área, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

firmou novo entendimento sobre a titularidade sobre os SPSB em regiões metropolitanas no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.842-Rio de Janeiro (RJ), impetrada 

contra normas do Estado do Rio de Janeiro que estariam usurpando funções de competência de 

municípios integrantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (CASTRO; BERTOCCELLI, 

2014). De acordo com Castro e Bertoccelli (2014, s.p.), o STF decidiu que deve ser criado um 

órgão colegiado em cada Região Metropolitana para gerir os serviços de interesse comum, e que 

o Estado-membro não só deve estabelecer parâmetros de criação dessa ‘entidade regionalizada’, 

como também participar das decisões. Para o Supremo Tribunal Federal, o interesse comum e a 

obrigatoriedade de o município se integrar à região metropolitana “não são incompatíveis com a 

autonomia municipal” (CASTRO; BERTOCCELLI, 2014, s.p.). 

No âmbito dessa “entidade regionalizada” tratada na decisão do STF, Almeida et al. (2015) 

discutem a Entidade Metropolitana da Região Metropolitana de Salvador (EMRMS) em um 

trabalho que estuda a crise institucional na prestação dos serviços públicos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário na cidade de Salvador, com ênfase na função planejamento. Trata-

se de um arranjo institucional criado para “exercer as competências relativas a integração da 

organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum aos 

municípios integrantes da Região Metropolitana de Salvador”, dentre elas o saneamento básico e 

a preservação do meio ambiente (BAHIA, 2014, p. 2, art 2º, § 1º, §2º). Tal entidade corresponde a 

um Colegiado Metropolitano, cuja instância máxima decisória possuía um determinado número de 

votos, cuja distribuição entre os municípios que compunham a mesma era proporcional à 

população, sendo que o Estado da Bahia possui a mesma quantidade de votos que o município 

de maior população (BAHIA, 2014). Almeida et al. (2015) observaram que esse arranjo provocou 

certa crise no relacionamento entre a Prefeitura Municipal de Salvador e o Governo do Estado da 

Bahia, envolvendo fatores financeiros, políticos e de gestão, cuja solução dependeria da 

“disposição dos atores em negociar bases e condições que atendam, na medida do possível, 

ambos os lados envolvidos” (ALMEIDA et al., 2015, p. 14). 

Apesar de terem características e aplicabilidades diferentes, tanto os Entes Metropolitanos quanto 

os Consórcios Públicos caracterizam-se por associarem entes federativos autônomos e com 
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capacidade política. Um terceiro arranjo institucional comumente verificado na área de 

saneamento básico, notadamente no componente de manejo de resíduos sólidos, é aquele 

empregado para o compartilhamento de responsabilidades pelo ciclo de vida dos produtos no 

âmbito da logística reversa. Trata-se de um princípio introduzido pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010a). 

No âmbito do citado normativo, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

é entendido como o 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, s.p.). 

A logística reversa, por sua vez, é um dos instrumentos para implementação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e é entendida como o instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e 

meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 

para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010a, s.p.).  

O Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº 12.305/2010, previu 

como instrumentos para operacionalização da logística reversa o Regulamento expedido pelo 

Poder Público, editado pelo Chefe do Poder Executivo; os Acordos Setoriais, “atos de natureza 

contratual, firmados entre o Poder Público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou 

comerciantes, visando a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 

produto”; e os Termos de Compromisso assinados entre o Poder Público e fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes, com vistas ao estabelecimento do sistema de 

logística reversa em situações que não houver na mesma área de abrangência, acordo setorial ou 

regulamento específico, bem como para fixar compromissos e metas mais exigentes que aqueles 

previstos no acordo setorial ou no regulamento (BRASIL, 2010b). Nos termos do Decreto nº 

7.404/2010, os Acordos Setoriais podem ser iniciados pelo Poder Público ou por fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes dos produtos e embalagens indicados no normativo. 

Os procedimentos provocados pela União têm início com a publicação de editais de chamamento 

pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), que podem indicar, entre outros, os produtos e 

embalagens objeto da logística reversa, o prazo para que o respectivo setor empresarial 

apresente proposta de acordo setorial, as diretrizes relativas à avaliação dos impactos 

socioeconômicos da implantação da logística reversa e a abrangência territorial do acordo 

(BRASIL, 2010b). 
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Em levantamento preliminar no website do Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos 

Resíduos Sólidos (SINIR), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), foram encontrados 3 (três) 

Acordos Setoriais: i) Acordo Setorial para implementação de sistema de logística reversa de 

embalagens plásticas de óleos lubrificantes; ii) Acordo Setorial para implantação do Sistema de 

Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes, de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista e iii) 

Acordo Setorial de Embalagens em Geral. O primeiro foi assinado em 19/12/2013 e tem como 

objetivo “garantir a destinação final ambientalmente adequada das embalagens plásticas usadas 

de óleos lubrificantes de um litro ou menos”, sendo o primeiro sistema de logística reversa 

instituído seguindo os moldes preconizados na Política Nacional de Resíduos Sólidos. O segundo, 

por sua vez, foi assinado em 27/11/2014 e tem como objetivo “garantir que a destinação final dos 

resíduos dessas lâmpadas seja feita de forma ambientalmente adequada e em conformidade com 

a Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos”. Já o terceiro foi 

assinado em 25/11/2015 e tem como objetivo “garantir a destinação final ambientalmente 

adequada das embalagens” (SINIR, 2017). 

A título de explicação adicional, serão detalhados a seguir os termos do Acordo Setorial para a 

implantação de sistema de logística reversa de embalagens plásticas usadas de lubrificantes. O 

referido acordo tem como signatários: i) O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 

Combustíveis e de Lubrificantes – SINDICOM; ii) O Sindicato Interestadual das Indústrias 

Misturadoras e Envasilhadoras de Produtos Derivados de Petróleo – SIMEPETRO; iii) O Sindicato 

Interestadual do Comércio de Lubrificantes – SINDILUB; iv) O Sindicato Nacional do Comércio 

Transportador Revendedor-Retalhista de Combustíveis – SINDITRR; v) A Federação Nacional do 

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes – FECOMBUSTÍVEIS; e vi) A Confederação Nacional 

do Comercio de Bens, Serviços e Turismo – CNC (SINIR, 2017). 

O Acordo Setorial supra prevê obrigações comuns aos signatários, tais como a de empreender 

esforços para alcance dos resultados e realização de campanhas; obrigações da União, tais como 

monitorar o acordo e participar de programas de divulgação do mesmo;  obrigações dos 

consumidores, tais como a de devolver as embalagens usadas; obrigações dos Comerciantes 

Varejistas, incluindo a de receber as embalagens devolvidas pelos consumidores e demais 

clientes, proporcionalmente à quantidade por ele comercializada; obrigações dos Comerciantes 

Atacadistas, tais como a de também receber as embalagens que lhe forem devolvidas; obrigações 

dos Fabricantes e Importadores, incluindo, entre outras, a de não reutilizar as embalagens para 

fins diversos e a de encaminhar as embalagens para recicladoras credenciadas no Acordo 

Setorial;  e obrigações dos Produtores de Embalagens desenvolver tecnologia com vistas a 

aumentar a quantidade de material reciclado utilizado na produção das embalagens. Além disso, o 

Acordo Setorial prevê Plano de Implementação do Sistema da Logística Reversa, com metas de 

cobertura do Acordo, e penalidades para o descumprimento das obrigações previstas. Finalmente, 
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o Acordo Setorial é assinado pelos representantes do Ministério do Meio Ambiente e dos 

signatários citados anteriormente (SINIR, 2017). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizado levantamento bibliográfico, seguido de 

análise crítica de trabalhos publicados acerca do assunto, e levantamento com a análise de 

documentos governamentais pertinentes. No levantamento, em que se empregou como 

instrumento de busca o Google Acadêmico, foram utilizados as palavras-chave "saneamento 

básico", "ambiente institucional", "ambiente institucional-normativo", “desenho institucional”, “crise 

institucional”, entre outras. 

As categorias analíticas consideradas, adaptadas de Almeida (2016), foram: i) cooperação 

interinstitucional; ii) institucionalização dos procedimentos;  e iii) conflitos interinstitucionais.  

Como ponto de partida da análise consideraram-se os normativos que regulam os diferentes 

arranjos estudados. Assim, no tocante aos Consórcios Públicos consideraram-se inicialmente os 

aspectos previstos na Lei nº 11.107/2005 (BRASIL, 2005) e no seu regulamento, o Decreto nº 

6.017, de 17 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007). Em relação aos Entes Metropolitanos, o estudo 

se baseou na decisão da ADI nº 1.842-Rio de Janeiro (RJ), julgada pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF, 2013). Finalmente, no tocante aos Acordos Setoriais, o presente trabalho partiu dos 

ditames da Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010a) e de seu regulamento, o Decreto nº 7.404, de 23 

de dezembro de 2010). Além disso, foram consideradas na discussão dos resultados as 

informações relevantes trazidas pela análise bibliográfica e documental, bem como a experiência 

dos autores na área. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A seguir, apresenta-se de maneira sintetizada o modo como cada arranjo institucional estudado 

influencia na categoria analítica, tendo como foco o acesso aos recursos públicos destinados à 

área de saneamento básico. 

 

Consórcios Públicos 

Por ser uma figura jurídica criada para cumprimento dos objetivos de interesse comum dos entes 

consorciados, conforme art. 1º da Lei no 11.107/2005, considera-se que este arranjo existe 

diretamente para permitir a cooperação interinstitucional entre entes federativos. De acordo com o 

regulamento da Lei no 11.107/2005, trata-se de uma pessoa jurídica formada exclusivamente por 

entes da Federação, o que reduz as possibilidades de cooperação ao não prever diretamente no 

acordo, por exemplo, entidades da administração indireta destes entes. Todavia, é possível que o 
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Consórcio firme convênios, contratos ou acordos de outras natureza envolvendo tanto instituições 

da Administração Pública quanto outras figuras jurídicas (BRASIL, 2005). 

Nos termos da Lei nº 11.107/2005, trata-se de um arranjo constituído por contrato, cuja 

celebração por sua vez depende da prévia subscrição de protocolo de intenções, ratificado por lei 

pelos entes consorciados. Ou seja, trata-se de uma figura com forma de instituição prevista em lei 

e já sedimentada com ampla bibliografia disponível, com procedimentos institucionais bem 

definidos.  

Por ser uma figura jurídica de natureza facultativa, e com nuances institucionais definidas 

normativamente, com sua Lei reguladora existente desde 2005 e o respectivo decreto 

regulamentar desde 2007, entende-se que a conformação em consórcios públicos não promove 

por si só a geração de conflitos entre os entes envolvidos. De acordo com o Decreto nº 

6.017/2007, que regulamenta a Lei no 11.107/2005, a área de atuação do consórcio público se 

restringe aos territórios dos entes Federativos que o ratificaram o protocolo de intenções por meio 

de lei. Ao prever tal limitação, o normativo reduz o campo de ocorrência de conflitos de 

abrangência e de competência (BRASIL, 2007). 

 

Entes Metropolitanos 

Nos termos da Decisão sobre a ADI 1.842/1998 do PDT do Rio de Janeiro, trata-se de figura 

criada para permitir o “adequado atendimento do interesse comum” em regiões metropolitanas 

(STF, 2013, s.p.). Assim como os consórcios públicos, envolve apenas entes federativos. Todavia, 

diferem dos consórcios públicos por serem de natureza compulsória, sendo instituídos por lei 

complementar estadual. 

Em que pese estar previsto na decisão do STF sobre a ADI 1842 a criação por meio de lei 

complementar estadual, conforme destacado por Castro e Bertoccelli (2014), na referida decisão 

não foram definidos aspectos como os parâmetros para divisão do poder decisório na entidade, 

assim como a extensão territorial da decisão. Assim trata-se de um arranjo com institucionalidade 

incipiente comparada aos consórcios ou aos Acordos Setoriais. 

Os Entes Metropolitanos correspondem a uma figura de natureza compulsória, e cujas nuances 

institucionais ainda não estão muito bem delineadas. Trata-se de uma figura prevista em algumas 

Leis Complementares – LC – estaduais, tais como a LC nº 41/2014 do estado da Bahia e em 

decisões do STF. Entende-se que tal aspecto estimula a existência de conflitos, tais como o 

estudado por Almeida et al. (2015), envolvendo a Prefeitura Municipal de Salvador, o Governo do 

Estado da Bahia e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (Embasa). Como o próprio 

exemplo da ADI nº 1.842-Rio de Janeiro (RJ), considera-se que não há aparato normativo que 

facilite a gestão dos conflitos, que em geral são resolvidos na justiça. 
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Acordos Setoriais 

De acordo com a Lei no 12.305/2010, trata-se de “ato de natureza contratual firmado entre o poder 

público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação 

da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto” (BRASIL, 2010a, s.p.). Dessa 

forma, é mais um arranjo que existe diretamente para permitir a cooperação interinstitucional. 

Diferentemente dos consórcios e entes metropolitanos, permite agregar entes diferentes do Poder 

Público, a exemplo de  fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes dos produtos 

objeto da logística reversa. 

Trata-se de um ato de natureza contratual, cujos itens devem seguir o previsto na Lei nº 

12.305/2010 (BRASIL, 2010a) e em seu regulamento, o Decreto nº 7.404/2010 (BRASIL, 2010b). 

Todavia, os normativos preveem apenas os itens mínimos a serem contidos no acordo, tais como 

produtos e embalagens objeto do acordo setorial, descrição das etapas do ciclo de vida, forma de 

operacionalização da logística reversa, participação de órgãos públicos nas ações propostas, 

formas de participação do consumidor, mecanismos de divulgação de informações, metas, 

cronograma para a implantação, atribuições dos participantes no processo, previsão de 

penalidades. Ou seja, há uma maior flexibilidade das entidades envolvidas no arranjo. 

Da análise de um dos acordos setoriais disponíveis no website do Sistema Nacional de 

Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), do Ministério do Meio Ambiente, 

verifica-se como itens do acordo as obrigações comuns a todos os signatários, da União, dos 

consumidores, dos comerciantes, fabricantes, importadores e produtores das embalagens objeto 

da logística reversa. Ou seja, todos os atores com papeis a desempenhar têm suas obrigações 

definidas detalhadamente nos acordos. Entende-se que este aspecto dificulta a ocorrência de 

conflitos entre os envolvidos. 

No nível macro, vê-se que o Decreto nº 7.404/2010 instituiu o Comitê Orientador para Implantação 

de Sistemas de Logística Reversa (Comitê Orientador), que tem competências relativas a 

orientação estratégica para implementação dos sistemas de logística reversa, definição de 

prioridades, aprovação de estudos de viabilidade técnica e econômica, avaliação quanto à 

necessidade de revisão dos acordos setoriais, entre outros. O Comitê Orientador participa ainda 

da aprovação dos editais de chamamento para os acordos setoriais, bem como das propostas de 

acordo setorial de iniciativa de entes diferentes do Poder Público. Ou seja, no caso desse arranjo 

interinstitucional, há uma figura com responsabilidades de coordenação, o que certamente 

contribui para reduzir as ocorrências de conflitos interinstitucionais (BRASIL, 2010b). 

 

CONCLUSÃO 

A área de saneamento básico no Brasil é caracterizada pela atuação direta de diversas entidades 

das diferentes esferas de governo. Tal aspecto representa limitações na atuação interinstitucional 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 608 

da área, culminando em limitações que afetam, entre outros, o acesso aos recursos públicos 

disponibilizados. Entre tais limitações têm sido identificadas aquelas relacionadas à cooperação 

interinstitucional, ao nível de institucionalização dos procedimentos e aos conflitos 

interinstitucionais. 

Considerando-se tais limitações, foram estudados neste trabalho alguns aspectos inerentes a 

diferentes arranjos institucionais empregados na área de saneamento básico. Em relação aos 

Consórcios Públicos, verificou-se que são uma figura criada diretamente para permitir a 

cooperação interinstitucional entre entes federativos, com forma de instituição prevista em lei e 

com procedimentos institucionais bastante sedimentados. Observou-se também que os Entes  

Metropolitanos são uma figura criada especificamente para tratar do interesse comum em regiões 

metropolitanas, mas que não gozam do mesmo arcabouço e estabilidade institucional dos 

consórcios, facilitando a ocorrência de conflitos entre entes e entidades envolvidas. Abordou-se 

também sobre os Acordos Setoriais, arranjos de natureza contratual, criados para permitir o 

compartilhamento de responsabilidades pelo ciclo de vida dos produtos, no âmbito da logística 

reversa. Tais acordos gozam de uma maior flexibilidade na implementação, e possuem aspectos 

como atribuições de responsabilidades bastante específicas e previsão de um Comitê Orientador 

com funções de coordenação que, ao menos em tese, limitam as possibilidades de ocorrência de 

conflitos interinstitucionais. 

Entende-se que este trabalho permitiu um maior entendimento da forma como os diferentes 

arranjos institucionais empregados na área de saneamento básico podem contribuir para superar 

as limitações no acesso aos recursos públicos destinados à área. Considera-se que o mesmo 

pode contribuir, ao menos preliminarmente, para uma futura proposição de arranjos institucionais 

alternativos com vistas a facilitar o acesso aos recursos públicos destinados a área de 

saneamento básico no Brasil.  
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RESUMO 

O fomento à pesquisa relacionada ao saneamento básico carece de linhas específicas de 

recursos por parte das agências de fomento brasileiras. Nesse sentido, a Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa) tem contribuído para o preenchimento desta lacuna por meio do incentivo à 

pesquisa desde 1999. Assim, este trabalho buscou levantar e analisar as pesquisas financiadas 

na área de Resíduos Sólidos, tendo em vista sua relevância e o tratamento simplista destinado 

pelo poder público até a década de 1990. Foi realizada uma análise quali-quantitativa das 

pesquisas financiadas na área, que representam 8,3% do total. Constatou-se que, apesar de 

pouco representativo em relação ao total, o financiamento da Funasa foi pioneiro na área de 

resíduos sólidos, financiando pesquisas com uma década de antecedência à promulgação da Lei 

12.305/2010. Observa-se a importância de pesquisa nas áreas de atuação da Funasa – i.e. 

municípios de pequeno porte, até 50mil habitantes, e comunidades isoladas –, tendo em vista a 

ausência de legislação clara e estratégias específicas para tais áreas. A fim de impulsionar a 
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pesquisa em resíduos sólidos vislumbra-se o desenvolvimento de estratégias colaborativas, bem 

como a atuação da Funasa como órgão disseminador das pesquisas desenvolvidas. 

Palavras-chave: Pesquisa; Funasa; Resíduos Sólidos 

 

INTRODUÇÃO 

O fomento à pesquisa relacionada ao saneamento básico carece de linhas específicas de 

recursos por parte das agências de fomento brasileiras. Nesse sentido, são necessárias 

alternativas que permitam o desenvolvimento de pesquisas na área. 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) tem contribuído para o preenchimento desta lacuna por 

meio de programas de fomento à pesquisa. A Funasa é um órgão vinculado ao Ministério da 

Saúde, criada pelo Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991. Sua missão é “promover a saúde 

pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental”, particularmente 

nos municípios com até 50 mil habitantes (BRASIL, 2014; BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b; REDE 

FUNASA, 2016). 

Dentro da estrutura organizacional da Fundação, o Departamento de Engenharia de Saúde 

Pública (Densp) foi instituído com o objetivo de fomentar soluções de saneamento para prevenção 

e controle de doenças (REDE FUNASA, 2016). 

O Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento da Funasa, coordenado pelo Densp, surgiu 

num contexto de mudança no tratamento do fomento à pesquisa por parte da instituição no final 

da década de 1990, passando de uma postura anteriormente reativa – ou seja, que funcionava 

sob demanda – para uma postura proativa, com objetivo de “encontrar soluções para os 

problemas que limitavam suas ações, bem como para o desenvolvimento de técnicas que 

ampliassem a sua capacidade de atuação” (BRASIL, 2016a). 

Assim, o Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento financiou projetos de pesquisa que 

buscassem produzir soluções técnicas para incorporar as ações da Instituição, de fácil 

aplicabilidade, com baixo custo de implantação, operação e manutenção, visando o fomento de 

ações sustentáveis de engenharia de saúde pública e de saneamento ambiental, integradas às 

diretrizes do SUS e à política de saneamento do Governo Federal (BRASIL, 2014). 

Por meio da publicação de cinco editais – n°001/2000, n°001/2001, n°001/2003, n°001/2007 e 

n°001/2011 – publicados no Diário Oficial da União foram financiadas 84 pesquisas, abrangendo 

as áreas temáticas: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos, 

gestão em engenharia de saúde pública, melhorias sanitárias domiciliares e engenharia de saúde 

pública para as áreas especiais.  

Assim, analisando-se as diferentes áreas de fomento do referido Programa de Pesquisa, este 

trabalho tem por objetivo levantar e analisar as pesquisas financiadas na área temática de 

Resíduos Sólidos, tendo em vista sua relevância e ao mesmo tempo o tratamento simplista 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 613 

destinado à esta temática por parte do poder público até a década de 1990 (PHILIPPI JR. et al., 

2012). 

Esta análise pretende evidenciar o panorama de fomento às pesquisas na área de resíduos 

sólidos no contexto do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, identificando as 

fragilidades e potencialidades na área e, assim, contribuindo para o fortalecimento do fomento à 

pesquisa científica em resíduos sólidos, já que este é um dos instrumentos da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010, principal marco regulatório do setor. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Efetuou-se uma pesquisa documental no banco de dados interno da Funasa, levantando 

informações gerais sobre o Programa de Pesquisa e, posteriormente, identificando as pesquisas 

da área temática resíduos sólidos. 

Foi realizada uma análise quantitativa e espacial das pesquisas financiadas neste contexto, 

verificando os seguintes aspectos: valores investidos nestas pesquisas com relação aos valores 

totais de fomento do Programa; instituições de pesquisa responsáveis pelas pesquisas 

financiadas; e localização geográfica. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento da Funasa publicou editais de fomento em 

cinco oportunidades, nos anos de 2000, 2001, 2003, 2007 e 2011. Ao longo do programa, 84 

pesquisas foram financiadas. As pesquisas fomentadas inserem-se em sete áreas temáticas, 

sendo uma delas a de resíduos sólidos. 

A Tabela 1 apresenta as sete pesquisas financiadas na área de Resíduos Sólidos, que 

representam 8,3% do total. Os editais de 2000 e 2007 não tiveram pesquisas financiadas nesta 

temática.  

Observa-se que no Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, 8,3% das pesquisas foram 

fomentadas na área de Resíduos Sólidos. Tal fato pode estar associado a ter havido apenas uma 

publicação do edital após a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, considerando 

que anteriormente pouca atenção era dedicada a este componente do saneamento básico no 

Brasil. 
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Tabela 15. Relação das pesquisas da área resíduos sólidos financiadas pelo Programa de 

Pesquisa em Saúde e Saneamento da Funasa no período de 2001 a 2011. 

Título da Pesquisa 
Edital de 

Referência 
Instituição de 

Pesquisa 
Coordenador(a) 

da Pesquisa 
Valor da 
Pesquisa 

Avaliação de métodos de desinfecção de 
resíduo hospitalar e de seu percolado 

2001 
Universidade 

Federal de Santa 
Catarina 

Sebastião 
Roberto Soares 

R$ 
59.210,00

Barramento com pneus usados para 
contenção de solo e água (bapucosa) e 
terraceamento com tiras de pneus-(TETIP) 

2001 
Universidade 
Federal da 

Paraíba  

José Geraldo de 
Vasconcelos 

Baracuhy 

R$ 
69.833,00

Avaliação da sustentabilidade técnica e 
ambiental de aterros sanitários como método 
de tratamento e de disposição final de 
resíduos de serviços de saúde 

2001 
Universidade 
Federal de 

Minas Gerais 

Liséte Celina 
Lange 

R$ 
87.954,00

Tecnologia simplificada para remediação de 
área degradada por lixão. Estudo de caso: 
município de Araguari 

2001 

Fundação 
Centro 

Tecnológico de 
Minas Gerais 

Maria de Fátima 
Abreu 

R$ 
79.981,00

Proposta de melhorias no sistema de manejo 
e disposição dos resíduos sólidos para 
pequenas comunidades – PRORESOL 

2003 
Universidade 

Federal da Bahia
Viviana Maria 

Zanta 
R$ 

70.000,00

Implantação de um Sistema de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos no Arraial de 
São Francisco de Mombaça/BA 

2003 
Universidade 
Estadual de 

Feira de Santana

Sandra Maria 
Furiam Dias 

R$ 
33.987,92

Coleta seletiva: modelos de gestão com e 
sem inclusão de catadores, vantagens e 
desvantagens na perspectiva da 
sustentabilidade 

2011 
Universidade de 

São Paulo 
Helena Ribeiro 

R$ 
99.366,06

Fonte: Dados da Coordenação de Informação e Tecnologia em Saneamento (CODET/DENSP/FUNASA, 2017). 

 

Analisando-se a temática e enfoque das pesquisas financiadas, é possível observar que quatro 

delas (57,14%) relacionaram-se ao desenvolvimento ou adaptação de tecnologias, enquanto, três 

(42,86%) estavam ligadas à área de gestão dos resíduos sólidos. 

Em um maior nível de detalhamento, as temáticas das pesquisas relacionadas à tecnologia 

abrangem o tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e os efetivos riscos de sua 

disposição junto aos Resíduos Sólidos Urbanos, que também possuem resíduos com potencial 

contaminante (2 pesquisas).  

É interessante notar que as preocupações relativas aos RSS estavam presentes antes mesmo da 

promulgação da Política Nacional. Isso ocorre devido ao seu elevado potencial contaminante e 

elevado grau de risco no caso de manejo e destinação irregulares. Além disso, a Resolução 

CONAMA nº 283, de julho de 2001 foi promulgada no mesmo ano do edital do Programa de 

pesquisas, e dispunha especificamente “sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos 

serviços de saúde”, sendo revogada em 2005 (CONAMA, 2001). 

Outra pesquisa esteve relacionada ao reuso de pneus para fins agrícolas de captação de água, 

também em 2001. É interessante pontuar que apenas duas pesquisas além desta estiveram 

ligadas ao componente ‘agrícola’, considerando que a Funasa tem como foco de atuação 

comunidades isoladas, que por vezes tem na agricultura familiar seu meio de subsistência, tendo 
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em vista também a relação direta entre práticas inadequadas de saneamento e seu reflexo na 

produção agrícola. 

A quarta pesquisa relacionada à tecnologia tratou da Remediação de Áreas Degradadas por lixão, 

sendo até os dias atuais uma temática importante quando se trata da gestão de resíduos sólidos, 

tendo em vista o elevado potencial de contaminação do solo e dos recursos hídricos – superficiais 

e subterrâneos – próximos ou à jusante destas áreas.  

Nesse sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê no caso dos Planos Estaduais e 

Municipais de Resíduos Sólidos a existência de levantamento e soluções para áreas degradadas 

pela disposição inadequada de resíduos sólidos, que devem ser alvo de recuperação ambiental 

(BRASIL, 2010). Essa pesquisa exibe novamente o pioneirismo da Funasa, financiando pesquisas 

com temáticas que seriam contempladas, quase uma década depois, por legislação federal. 

Com relação às pesquisas relacionadas à gestão, duas delas tiveram um enfoque em pequenas 

comunidades isoladas, sendo esta uma das áreas de atuação da Funasa. É relevante destacar 

que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como a Política Nacional de Saneamento 

Básico, não apresenta estratégias específicas para áreas isoladas, sendo uma fragilidade das 

legislações que necessitam em grande parte do desenvolvimento de pesquisas. 

Uma das pesquisas analisou a percepção da comunidade em relação aos resíduos sólidos, o que 

é de extrema relevância para adaptar os modelos de gestão nesta área, tendo em vista que a vida 

rural tem diferenças significativas da vida urbana, ainda que sejam encontrados os mesmos tipos 

de resíduos, exigindo um modelo complexo. 

Por fim, a última pesquisa, já do edital de 2011, o único lançado após a promulgação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, analisou diferentes modelos de coleta seletiva, com e sem a 

participação de catadores de materiais recicláveis.  

Iniciativas para a realização de coleta seletiva – especialmente em grandes centros urbanos – 

datam da década de 1980, ainda que surgissem de iniciativas populares e do terceiro setor, e não 

como políticas públicas, sendo instituída como tal por Curitiba, pioneira no país, ao final da década 

de 1980 (EIGENHEER, 2009; CAODAGLIO & CYTRYNIWICZ, 2012; SANTIAGO & PUGLIESI, 

2016). 

Com relação aos catadores de materiais recicláveis, é sabido que a atividade de catação existe 

desde tempos medievais, sendo sua presença registrada no Rio de Janeiro desde o início do 

século XIX (1806) (EIGENHEER, 2009; CAODAGLIO & CYTRYNIWICZ, 2012; SANTIAGO & 

PUGLIESI, 2016).  

Ainda que seja uma prática histórica e que os catadores sejam atores fundamentais na gestão de 

resíduos na América Latina e em outras regiões em desenvolvimento, observa-se sua 

invisibilidade, muito por conta dessa classe de trabalhadores encontrar-se à margem da 

sociedade.  
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Apenas com as duas décadas de discussões que antecederam a promulgação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos os catadores de materiais recicláveis começam a ser consolidados 

como atores na gestão de resíduos no país, devido à atuação do Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), um dos maiores e mais consolidados movimentos 

destes trabalhadores no contexto internacional (EZEAH, FAZAKERLEY & ROBERTS, 2013; 

SANTIAGO, 2016). 

Assim, após a promulgação da Lei 12.305/2010, a questão da inserção dos catadores nos 

modelos de coleta seletiva torna-se prioridade declarada da política nacional, tanto quanto a 

organização em consórcios para a gestão de resíduos sólidos. Esta priorização pode ser um fator 

impulsionador para o financiamento de pesquisas na temática, uma vez que não existe um único 

modelo possível, com experiências interessantes no país e em outros da América Latina. Nessa 

perspectiva observa-se novamente o pioneirismo em financiar pesquisas que contemplavam a 

Política Nacional de Resíduos brevemente após sua promulgação e regulamentação (BRASIL, 

2010). 

A primeira análise quantitativa das pesquisas financiadas na área de Resíduos Sólidos permite 

constatar que a maior parte do fomento ocorreu no início do Programa de Pesquisa (Edital 2001), 

com 22,22% das pesquisas financiadas inseridas nesta área, de modo que o valor absoluto e 

relativo do fomento na área de resíduos sólidos diminuiu ao longo do tempo, conforme a Figura 1. 

 

Figura 31. Comparativo das pesquisas de resíduos com o total de pesquisas financiadas 

por edital 

 

Fonte: CODET/DENSP/FUNASA, 2017. 

 

Esta realidade pode estar associada às necessidades urgentes existentes na área de 

abastecimento de água, especialmente para o atendimento da Portaria do Ministério da Saúde 

relativas à potabilidade da água. Assim, a temática ‘Abastecimento de Água’ foi a que obteve o 

maior número de pesquisas financiadas – 39% –, sendo esta uma área também contemplada por 
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diversos programas do Governo Federal, com uma Política Nacional estabelecida desde 1997, a 

saber, Lei 9.433/1997. 

De maneira antagônica, a questão dos resíduos sólidos foi contemplada de forma mais 

evidenciada por uma legislação integrada somente com a promulgação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, em 2010. 

Anteriormente à promulgação do marco nacional de resíduos sólidos, as regulamentações 

relativas a este componente do saneamento básico consistiam em 24 resoluções do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que apresentavam dificuldades de aplicação e 

pulverizavam a atuação na área. Analogamente, não haviam bases consolidadas e integradas que 

permitissem a elaboração de programas de financiamento específicos (ARAÚJO, 2013; GODOY, 

2013; SANTIAGO, 2016). 

A ausência de regulação integrada e consolidada da temática, aliada a questões urgentes de 

abastecimento de água, refletem nas poucas iniciativas de fomento à pesquisa na área de 

resíduos sólidos. Nessa perspectiva, a Funasa, por meio do Programa de Pesquisa analisado 

neste artigo, destaca-se pelo pioneirismo em destinar recursos para a pesquisa na área uma 

década antes da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A Figura 2 apresenta a distribuição regional das pesquisas fomentadas na área de resíduos 

sólidos e a Figura 3 apresenta a espacialização das instituições. 

 

 

Figura 32. Distribuição regional das pesquisas fomentadas na área de resíduos sólidos no 

período de 2001 a 2011. 

 

Fonte: CODET/DENSP/FUNASA, 2017. 
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Figura 33. Distribuição espacial das instituições com pesquisas fomentadas na área de 

resíduos sólidos no período de 2001 a 2011. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

A análise espacial das instituições de pesquisa, apresentada nas Figuras 2 e 3, não possui 

relação direta com os indicadores de saneamento do Sistema Nacional de Informação sobre 

Saneamento (SNIS), uma vez que o SNIS aponta a região Nordeste como uma das mais carentes 

em infraestrutura de saneamento básico (BRASIL, 2016).  

De acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a Região Nordeste possuía os piores 

dados relativos à cobertura da coleta direta e indireta até 2009, o que justifica a necessidade de 

financiamento de pesquisa voltada para esta região (BRASIL, 2012). Nesse caso, o cenário é 

considerado positivo. 

Já no caso da ausência de pesquisas financiadas pela Funasa no Centro-oeste e Norte do país 

apontam para um cenário preocupante, tendo em vista que o Centro-oeste possui o segundo pior 

índice de coleta de resíduos no país (BRASIL, 2012), enquanto, o Norte possui a realidade com 

maiores discrepâncias do restante do país, devido às suas características climáticas e geográficas 

e, portanto, dependendo de soluções e modelos inovadores de gestão de resíduos. 

Com relação à distribuição por universidades, observa-se que a Funasa contribuiu para a 

disseminação da pesquisa em resíduos sólidos, uma vez que cada uma das sete pesquisas 

financiadas era de uma universidade diferente.  

No entanto, tendo em vista a urgência das questões relacionadas à gestão de resíduos sólidos – 

particularmente nas áreas de atuação da Funasa: em localidades rurais e isoladas, que não foram 
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contempladas de maneira satisfatória pela Política, bem como em municípios de pequeno porte, 

onde os entraves tornam a gestão de resíduos um desafio – fazem necessário o desenvolvimento 

de um estratégia colaborativa, seja por meio da pesquisa em rede, ou mesmo da Funasa como 

órgão disseminador das tecnologias e modelos de gestão desenvolvidos. 

 

CONCLUSÃO 

A partir desta análise sobre os projetos da área temática de resíduos sólidos no contexto do 

Programa de Pesquisa em Saneamento da Funasa, observa-se que, apesar da promulgação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, o incentivo à pesquisa em resíduos sólidos no 

âmbito da Funasa ainda é incipiente, sendo priorizados investimentos em pesquisas na área de 

abastecimento de água, sobretudo em relação à qualidade da água.  

No entanto, apesar das demandas urgentes nas temáticas de água e esgoto, os problemas na 

área de resíduos sólidos são também urgentes e impactantes para a saúde pública, tendo em 

vista que o descarte inadequado de resíduos sólidos contribui para a proliferação de vetores, 

oferecendo também riscos de contaminação aos recursos hídricos e ao meio ambiente.  

Assim, é necessário destinar recursos mais significativos para a área de resíduos sólidos, por 

meio da articulação de esforços entre os órgãos que já possuem iniciativas nessa direção, bem 

como definir com mais clareza linhas de pesquisa a partir da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

Apesar de não ser a área mais significativa dentro do Programa de Pesquisa de Saúde e 

Saneamento, a Funasa pode ser vista como instituição de fomento pioneira na área de resíduos 

sólidos, financiando pesquisas mais de 10 anos antes da promulgação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

O fomento ocorreu de maneira similar para pesquisas com enfoque em tecnologia e gestão e em 

alguns casos teve como enfoque comunidades isoladas e municípios de pequeno porte, que 

constituem as principais áreas de atuação da instituição. A importância de pesquisa nestas áreas 

também é evidente, tendo em vista a ausência de legislação clara para as áreas rurais e isoladas, 

bem como estratégias de apoio aos municípios de pequeno porte que, por vezes, não possuem 

recursos humanos, financeiros e técnicos para atuar na gestão de resíduos sólidos. 

Vislumbram-se como possibilidades para impuslionar a pesquisa em resíduos sólidos o 

desenvolvimento de uma estratégia colaborativa, por exemplo por meio de incentivo à pesquisa 

em rede, ou mesmo da atuação da Funasa como órgão disseminador das tecnologias e modelos 

de gestão desenvolvidos, atuando em projetos de aplicabilidade e reprodução destas iniciativas. 
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RESUMO 

A Funasa financia projetos de pesquisas desde o ano 2000, visando o fomento a ações 

sustentáveis de engenharia de saúde pública e de saneamento ambiental. Para o processo de 

desenvolvimento, acompanhamento e avaliação dos produtos finais das pesquisas, tem-se a 

colaboração de diversos atores. Assim, o objetivo desta pesquisa foi analisar o Programa de 

Pesquisa em Saúde e Saneamento no período de 2000 a 2016, a partir da visão destes atores. No 

sentido de colher subsídios para aperfeiçoamento do Programa de Pesquisa foi realizada uma 

coleta de informações, via questionário eletrônico do Google Forms, com os envolvidos no 

processo, utilizando a metodologia da escala de Likert para as respostas. Foram encaminhados 

277 questionários e respondidos um total de 48, ou seja 17,3%. A utilização do questionário 

eletrônico para auxiliar na coleta de dados possibilitou a análise do Programa e as respostas 

inferem o impacto e a importância da manutenção dessa iniciativa para o fomento de estudos e 

pesquisas na área de saúde e saneamento. Entretanto, alguns aspectos precisam ser revistos e 

avaliados, principalmente com relação a burocracia e a continuidade de projetos de pesquisa no 
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sentido da aplicabilidade, visando a eficácia, efetividade e aprimoramento do Programa de 

Pesquisa da Funasa.  

Palavras-chave: Programa de Pesquisa, Saúde, Saneamento, Funasa 

 

INTRODUÇÃO 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, criada 

pelo Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991. A Fundação dedica-se a “promover a saúde pública e 

a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental” no território nacional, 

especialmente nos municípios com até 50 mil habitantes (BRASIL, 2014; BRASIL, 2016a; 

BRASIL, 2016b). 

O Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, do Departamento de Engenharia de Saúde 

Pública da Funasa (Densp), iniciado em 1999, tem como objetivo financiar projetos de pesquisa 

que produzam soluções técnicas para incorporar as ações da Instituição, de fácil aplicabilidade, 

com baixo custo de implantação, operação e manutenção, visando o fomento de ações 

sustentáveis de engenharia de saúde pública e de saneamento ambiental integradas às diretrizes 

do SUS e à política de saneamento ambiental do Governo Federal (BRASIL, 2014). 

O Programa financiou 84 pesquisas por meio dos Editais n°001/2000, n°001/2001, n°001/2003, 

n°001/2007 e n°001/2011, publicados no Diário Oficial da União. Os supervisores das pesquisas e 

a Coordenação de Informação e Tecnologia do Saneamento (Codet/Cgcot/Densp) acompanham o 

andamento das pesquisas, por meio de reuniões e visitas técnicas no local onde as mesmas 

foram desenvolvidas (BRASIL, 2014).  

A avaliação do andamento e conclusão das pesquisas são realizadas no Seminário de Avaliação 

de Pesquisas (Parcial e Final), por intermédio de um Comitê Técnico composto supervisores, 

consultores Ad hoc e por técnicos da Funasa, e suas decisões são fundamentadas por pareceres 

emitidos por especialistas e pelos supervisores das pesquisas. 

Ao término das pesquisas são gerados, além dos relatórios finais e resumos executivos, 

dependendo da proposta do projeto da pesquisa, publicações de livros, cartilhas, manuais, 

aplicativos, softwares, banco de dados, cursos, seminários e oficinas, além de teses e 

dissertações de alunos membros das equipes de pesquisa. 

Assim, esta pesquisa teve por objetivo analisar o Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento 

no período de 2000 a 2016, a partir da visão de diferentes atores, buscando colher subsídios, por 
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meio de abordagens quantitativas, para o aperfeiçoamento das futuras ações sobre pesquisas a 

serem financiadas pela Funasa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi utilizado para coleta das informações um questionário eletrônico enviado a um público alvo 

específico, ainda que diversificado em relação ao seu envolvimento com o Programa de Pesquisa. 

As respostas foram consolidadas pela Coordenação de Informação e Tecnologia em Saneamento 

da Funasa.  

O questionário foi construído utilizando a ferramenta on line do Google Forms, sendo composto de 

15 perguntas, sendo 12 objetivas e 4 subjetivas, conforme o Quadro 1. 

No que se refere às opções de resposta das questões objetivas, utilizou-se a escala de Likert, que 

consiste numa escala simples de caráter ordinal (LIKERT, 1932). Segundo Gil (2008), para a 

construção dessa escala é importante adotar alguns passos: coleta de questões que opinam 

sobre o objeto estudado; manifestação de pessoas sobre a concordância ou discordância para as 

questões, numa escalda de graduação com extremos; avaliação das questões pontuando de 

acordo com a graduação da escala; cálculo do resultado total de cada pessoa pela soma das 

questões; analisando-se as respostas sobre o quantitativo dos resultados.   

 

Quadro 1. Questionário de Avaliação do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, 2000 a 
2016 
1 - Os objetivos do PROGRAMA DE PESQUISA foram alcançados. (Buscar soluções para resolver os problemas que 
limitam a eficácia das ações da FUNASA e desenvolver métodos e técnicas que ampliem a capacidade de intervenção 
da instituição). 

2 - As pesquisas desenvolvidas contribuíram  para aumentar os conhecimentos dos técnicos da Funasa. 

3 - Os resultados das pesquisas contribuem para a melhoria das ações da Funasa. 

4 - Os resultados das pesquisas contribuem para melhoria das ações de saneamento dos municípios. 

5 - Os simpósios e seminários de Pesquisa foram proveitosos para o aprimoramento dos técnicos da Funasa. 

6 - A continuidade do Programa de Pesquisa é importante para a Funasa. 

7 - Para a Funasa e seus técnicos houve ganho no relacionamento entre a Instituição e Pesquisadores. 

8 - Para a Instituição de Pesquisa, houve ganho no desenvolvimento técnico científico na área de saúde e saneamento. 

9 - O Comitê Científico, pesquisadores e consultores externos do programa de pesquisa contribuíram para a melhoria 
da imagem técnica e científica da Funasa.  
10 - O Comitê Científico, pesquisadores e consultores externos consideram importante o programa de pesquisa da 
Funasa e sua continuidade. 
11 - O programa de pesquisa contribuiu para o desenvolvimento de recursos humanos e pesquisa na área de saúde e 
saneamento, no país. 

12 - Com relação ao programa de pesquisa, suas expectativas foram atingidas? 

13 - Aspectos positivos do programa de pesquisa. 

14 - Aspectos negativos ou a melhorar do programa de pesquisa. 

15 - Sugestões para futuras pesquisas. 

Identificação do participante 
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No presente estudo adotaram-se quatro escalas (0 a 3) para as questões de 1 a 11. Utilizou-se 

também a opção de resposta “Não se aplica”, face ao diferentes públicos envolvidos. A escala 

utilizada contempla respostas com níveis variados de satisfação (com os extremos) a respeito do 

objeto.  

As respostas da escala Likert, propostas foram: 0 = discordo totalmente; 1 = discordo em parte; 2 

= concordo em parte; 3 = concordo totalmente. Outra opção fora da escala foi a resposta NA = 

não se aplica. Além disso, todas as questões possuíam um campo para observações.  

As questões de 13 a 15 eram subjetivas, onde cada respondente abordava seus comentários de 

forma livre acerca dos aspectos positivos e negativos do programa de Pesquisa e as sugestões 

para pesquisas futuras a serem financiadas pelo programa de Pesquisa da Funasa. 

O questionário foi enviado para 56 pesquisadores, 9 consultores ad hoc e 212 engenheiros da 

Funasa (Presidência e Superintendências Estaduais), e estabelecido o período de 22 dias 

(dezembro de 2016 a janeiro de 2017) para preenchimento das respostas. O principal critério de 

seleção do público-alvo foi o envolvimento deste com o Programa de Pesquisa, como: 

pesquisadores cujas pesquisas foram financiadas pelo Programa, consultores externos, membros 

do comitê científico (Portaria Nº 429, de 17 de abril de 2008), supervisores de pesquisas e 

consultores internos da Funasa. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Dos 277 questionários enviados, foram respondidos um total de 48, ou seja 17,3% do universo. 

Dentre estes, a distribuição dos respondentes foram 17 (35,42%) pesquisadores, 16 (33,33%) 

técnicos da Funasa, 8 (16,67%) membros do comitê científico ou consultores externos, 4 (8,33%) 

supervisores e 3 (6,25%) outros. 

Foi possível observar um equilíbrio dentre os membros da Funasa e os pesquisadores, garantindo 

que a análise dos resultados do questionário reflita ambas as visões.  A seguir são apresentados 

alguns dos resultados quantitativos, considerados mais expressivos, do questionário de avaliação 

do Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento da Funasa.  

A primeira questão, cujos resultados são apresentados na Figura 1, tratava do alcance dos 

objetivos do Programa. A maior parte dos que responderam consideram que os objetivos do 

Programa de Pesquisa foram alcançados.  

Outra questão refere-se às contribuições das pesquisas para melhoria das ações da instituição, 

conforme a Figura 2. Nota-se que a maior parte daqueles que responderam acreditam que os 

resultados das pesquisas contribuíram para a melhoria das ações da Funasa de maneira geral. 
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Figura 1. Resultados da questão 1. Os objetivos do Programa de Pesquisa foram alcançados. 

 

 

 

Figura 2. Resultados da questão 3. Os resultados das pesquisas contribuem para a melhoria das 

ações da Funasa. 

 

 

 

 

Infere-se que os resultados das pesquisas são positivos para a melhoria das ações de 

saneamento nos municípios (figura 3), corroborando com os resultados anteriores. 
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Figura 3. Resultados da questão 4. Os resultados das pesquisas contribuem para melhoria 

das ações de saneamento dos municípios. 

 

 

A sexta questão contempla a importância da manutenção do Programa de Pesquisa para a 

instituição. Nesse caso, pelo resultado observado na figura 4, não resta dúvida que é interesse de 

todos os públicos envolvidos a continuidade e manutenção do programa. 

 

Figura 4. Resultados da questão 6. A continuidade do Programa de Pesquisa é importante para a 

Funasa. 

 

 

Os ganhos para a instituição de pesquisa referentes ao desenvolvimento técnico científico na área de saúde 

e saneamento são evidenciados na figura 5 no ponto de vista dos respondentes. 
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Figura 5. Resultados da questão 8. Para a Instituição de Pesquisa, houve ganho no desenvolvimento 

técnico científico na área de saúde e saneamento. 

 

 

É possível observar, nas figuras 6 e 7, que se considera importante a existência e manutenção do 

Programa de Pesquisa, inclusive com a figura do comitê científico, que incorpora um grupo 

científico de alta relevância na área e consequentemente solidifica o processo de 

acompanhamento e avaliação das pesquisas desenvolvidas, garantindo sua qualidade. Tais 

questões também contribuem para consolidar a imagem técnica e científica da Funasa. 

 

Figura 6. Resultados da questão 9. Comitê Científico, pesquisadores e consultores 

externos do programa de pesquisa contribuíram para a melhoria da imagem técnica e 

científica da Funasa. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 629 

Figura 7. Resultados da questão 10. O Comitê Científico, pesquisadores e consultores 

externos consideram importante o programa de pesquisa da Funasa e sua continuidade. 

 

 

Foi analisada também a contribuição da Funasa no contexto nacional para a formação de 

recursos humanos e consolidação da área de pesquisa de saúde e saneamento, na décima 

primeira questão, cujos resultados estão na figura 8. Novamente, a maioria dos respondentes 

concorda com a contribuição da instituição para a pesquisa no contexto nacional. 

 

Figura 8. Resultados da questão 11. O programa de pesquisa contribuiu para o desenvolvimento de 

recursos humanos e pesquisa na área de saúde e saneamento, no país. 

 

 

A questão 13 (subjetiva) solicitou informações sobre os pontos positivos do Programa de 

Pesquisa. As repostas evidenciam os maiores ganhos ou pontos positivos do Programa de 
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Pesquisa na integração entre a Funasa e as instituições de pesquisa, assim como o 

desenvolvimento de tecnologias de baixo custo revertido para a atuação da instituição. 

 

Figura 9. Resultados da questão 13. Aspectos positivos do programa de pesquisa. 

 

 

A questão 14 (subjetiva) solicitou informações sobre os aspectos negativos ou a melhorar do 

programa de pesquisa. As questões burocráticas e a morosidade para contratação e 

disponibilização dos recursos para pesquisas, bem como a carência na aplicabilidade das 

mesmas tiveram o maior número de citações. 

 

Figura 10. Resultados da questão 14. Aspectos negativos ou a melhorar do programa de pesquisa. 
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A questão 15 solicitou sugestões para futuras pesquisas, sendo o desenvolvimento de tecnologias 

para saneamento ecológico, rural e social a sugestão de tema mais recorrente entre os 

respondentes (3). 

Houve um equilibro de 2 sugestões para dada um dos seguintes temas: educação em saúde 

ambiental; tecnologias de tratamento de água e esgoto para pequenas comunidades; tecnologias 

para reciclagem e redução do volume de resíduos sólidos e tecnologias de saneamento voltadas 

para regiões vulneráveis como semiárido, amazônica, ilhas costeiras. 

As demais sugestões contemplaram tecnologias alternativas de dessalinização de água para 

consumo humano (1), modelos de gestão municipal para o setor saneamento (1), 

desenvolvimento de soluções de equipamentos portáteis de baixo custo (1), produção de kits 

educacionais para uso em visitas técnicas (jogos de tabuleiro, jogos de computador, kits 

ambientais de análise da qualidade da água e solo) (1), desenvolvimento de aplicativos para uso 

das ações de saneamento (1), projeto de olimpíada para soluções de problemas relacionados a 

saúde e saneamento (1), aproveitamento de resíduos de tratamento de esgotos (1), tratamento de 

água em situações emergenciais (1), tratamento de água para reuso (1), implantação de sistemas 

de logística reversa para embalagens em municípios (1), tecnologias para tratamento do metano e 

sulfeto residual em estação de tratamento de esgoto (1). 

O incentivo a pesquisa-ação e aplicação das pesquisas foram aspectos também colocados na 

questão 15 como recomendações. Cabe registrar um número expressivo de respostas (9) cujas 

sugestões não se aplicam ao solicitado na questão. 

Observa-se, portanto, o interesse dos envolvidos no Programa de Pesquisa em Saúde e 

Saneamento da Funasa em que haja continuidade dessa iniciativa de fomento à pesquisa, devido 

às válidas contribuições do programa para a melhoria do saneamento no país. Além disso, o 

formato do Programa foi avaliado positivamente pelos envolvidos, que destacam algumas 

necessidades no sentido de aprimorá-lo. 

 

CONCLUSÃO 

A utilização do questionário eletrônico como ferramenta para auxiliar na coleta de dados foi viável 

e importante, uma vez que possibilitou uma avaliação do Programa de Pesquisa da Funasa no 

período de 2000 a 2016 a partir das visões de atores envolvidos de diferentes maneiras. 

As respostas do questionário inferem o impacto e a importância da manutenção desse Programa, 

devido especialmente aos resultados positivos apontados para a instituição e sua atuação, assim 

como para o fomento de estudos e pesquisas na área de saúde e saneamento.  
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Entretanto, alguns aspectos precisam ser revistos e avaliados, especificamente com relação à 

burocracia para firmar convênios e a disponibilização dos recursos financeiros para as instituições 

de pesquisa, bem como a viabilidade para continuidade da pesquisa no sentido da aplicabilidade, 

visando a eficácia, efetividade e aprimoramento do Programa de Pesquisa da Funasa.  
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RESUMO  

As decisões tomadas na etapa de projeto de uma edificação podem influenciar na quantidade e no 

impacto do resíduo sólido gerado futuramente por uma edificação. Para que sejam identificadas 

estratégias de melhoria do desempenho ambiental de uma edificação, pode ser utilizada a Análise 

de Ciclo de Vida (ACV) como uma ferramenta de estudo holístico que aponta os impactos 

ambientais de cada atividade do processo, sendo necessário uma grande quantidade de dados do 

projeto. Para a obtenção e gerenciamento destes dados, pode-se fazer o uso das ferramentas 

BIM (Building Information Modeling). Dentre seus diversos usos, pode-se salientar a gestão da 

informação total de uma dada edificação, como também a simulação de cenários que auxiliam no 

processo de tomada de decisão. Dessa forma, uma aplicação integrada destas metodologias, 

ACV e BIM, fornecerá uma previsão dos impactos que um edifício pode apresentar, antes mesmo 

de ser construído. O objetivo deste estudo em andamento é aplicar esta metodologia integrada 

com foco na prevenção de resíduo sólido. Espera-se que os resultados permitam uma avaliação 

mais criteriosa do ponto de vista ambiental de uma edificação, bem como a verificação de novas 

propostas de prevenção de resíduo sólido através de uma metodologia de caráter multidisciplinar. 

Palavras-chave: resíduo de construção civil, prevenção de resíduo sólido, Modelagem da 

Informação da Construção, Análise de Ciclo de Vida. 

 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 634 

INTRODUÇÃO  

O Resíduo Sólido de Construção Civil (RCC) – também chamado de Resíduo Sólido de 

Construção e Demolição – é definido como aquele proveniente de construções, reformas, 

manutenções, demolições de obras de construção civil e da preparação e escavação de terreno 

(BRASIL, 2010; CONAMA, 2002). Devido a grande quantidade de recursos utilizados, resíduos 

gerados e a importante contribuição para o PIB, a indústria da construção civil se encontra numa 

posição estratégica para medidas ambientais de governos de diversos países. 

A definição de prevenção de resíduo sólido converge com esta problemática reduzindo os 

impactos negativos à saúde humana e ao ambiente natural antes do produto ser reconhecido 

como RS (OECD, 2000). Ela engloba ações tais como reduzir uso de determinados materiais, 

limitar o consumo, e.g. produtos que venham com embalagens descartáveis; e o desenvolvimento 

de produtos de modo a reduzir a geração de resíduo sólido, tanto durante a sua produção quanto 

no seu consumo (BORTOLETO; KURISU; HANAKI, 2012). Diferente da minimização, ações como 

reciclagem e incineração não estão inseridas dentro do escopo da prevenção, pelo fato de serem 

atividades de tratamento de um resíduo já gerado, podendo inclusive gerar outros impactos 

ambientais, e, como foi dito anteriormente, a prevenção atua antes do produto tornar-se resíduo, 

como é mostrado na Figura 1.  A prevenção inclui diferentes medidas em relação ao RS, podendo 

ser quantitativa, tanto na sua periculosidade (i.e. reduzindo o teor de substâncias tóxicas utilizadas 

na fabricação desses produtos) quanto no volume/peso gerado; e qualitativa, i.e. homogeneidade 

do RS gerado (BORTOLETO; KURISU; HANAKI, 2012).  

 

Figura 1 – Escopo da prevenção dentro da minimização (OECD, 2000) 

 
 

Quando se analisa a hierarquia das políticas de RS em outros países, (e.g. Alemanha, Dinamarca 

e França) é possível observar que a prevenção se posiciona no topo das prioridades, mostrando-

se como base legal de suas políticas públicas. No Brasil não é diferente, o marco regulatório 

destinado a enfrentar essa problemática se traduz na Lei Federal nº 12.305 (BRASIL, 2010) que 

instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), citando como prioridade a prevenção de 

RS, seguida da reciclagem, do tratamento e, por fim, da disposição final (MMA, 2011).  

A geração de RS é um dos principais problemas na indústria da construção, tanto devido aos seus 

impactos ambientais quanto na sua interferência na eficiência construtiva (FORMOSO et al., 

2002). A Tabela 1 apresenta algumas medidas de prevenção de RCC encontradas na literatura, 
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que abrangem diferentes fases do ciclo de vida de uma construção.  Apesar de haver grande 

geração de RS em todas as etapas de uma construção, há um consenso na literatura que parte 

considerável do RS é resultado de problemas de projeto (OSMANI; GLASS; PRICE, 2008; POON; 

YU; JAILLON, 2004).  

 

Tabela 1 - Exemplos de medidas de prevenção de RCC na literatura 
Medida de prevenção Referência 

Incorporar planos de gestão de resíduo desde o início do 
projeto 

(UDAWATTA et al., 2015) 

Materiais projetados considerando a posterior desconstrução 
do edifício 

(MORGAN; STEVENSON, 2005) 

Utilização de materiais de construção civil de extração local, 
escolha cuidadosa do local de construção da obra 

(EUROPEAN COMMISSION, 2012) 

Mudanças de tecnologia para combater as perdas (AZEVEDO; KIPERSTOK; MORAES, 2006b) 
Aperfeiçoamento e flexibilidade de projeto, para que possam 
ser feitas adaptações e manutenções futuras com menor 
geração de resíduo 

(AZEVEDO; KIPERSTOK; MORAES, 2006b; 
FORMOSO et al., 2002; MORGAN; 
STEVENSON, 2005) 

Maior padronização e detalhamento de projeto, evitando 
erros durante a execução 

(FORMOSO et al., 2002) 

Considerar a utilização de materiais os quais sejam 
necessários poucos cortes e ajustes para instalação, como 
blocos e revestimentos. 

(FORMOSO et al., 2002) 

Melhoria da qualidade de construção, de forma a reduzir a 
manutenção causada pela correção de defeitos 

(AZEVEDO; KIPERSTOK; MORAES, 2006b) 

Seleção adequada de materiais, considerando, inclusive, o 
aumento da vida útil dos diferentes componentes e da 
estrutura dos edifícios 

(AZEVEDO; KIPERSTOK; MORAES, 2006b; 
MORGAN; STEVENSON, 2005; UDAWATTA 
et al., 2015) 

Capacitação de recursos humanos (AZEVEDO; KIPERSTOK; MORAES, 2006b; 
FORMOSO et al., 2002) 

Condições de estoque e transporte adequadas, para reduzir 
as perdas de material 

(AZEVEDO; KIPERSTOK; MORAES, 2006b) 

Melhor gestão de processos dentro do canteiro de obra, com 
organização e limpeza 

(AZEVEDO; KIPERSTOK; MORAES, 2006b; 
FORMOSO et al., 2002) 

Incentivo para que os proprietários realizem modificações nas 
edificações e não demolições 

(AZEVEDO; KIPERSTOK; MORAES, 2006b; 
UDAWATTA et al., 2015) 

Incentivos financeiros  (UDAWATTA et al., 2015) 
Taxação sobre a geração de resíduos (AZEVEDO; KIPERSTOK; MORAES, 2006b) 

Medidas de controle de disposição de resíduos no canteiro 
de obras 

(AZEVEDO; KIPERSTOK; MORAES, 2006b) 

Planejamento adequado das atividades de construção (UDAWATTA et al., 2015) 
Treinamento e campanhas educativas para todas as partes 
interessadas, inclusive usuários finais 

(AZEVEDO; KIPERSTOK; MORAES, 2006b; 
UDAWATTA et al., 2015) 

Utilização de pré-fabricados (concreto pré-moldado, estrutura 
metálica, aço e ferragem pré-dobrado, misturas prontas de 
argamassa) 

(AJAYIA et al., 2015; FORMOSO et al., 2002; 
JAILLON; POON; CHIANG, 2009; 
UDAWATTA et al., 2015) 

Precisão no orçamento e processo de aquisição dos 
materiais, evitando desperdício 

(AJAYIA et al., 2015) 
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Atualmente, o processo de projeto de uma edificação é feito na sua maioria em duas dimensões 

(2D) e fragmentado por diferentes especialistas (arquitetos, projetistas estruturais, projetistas de 

instalações e paisagistas), deste modo, a utilização de tecnologias BIM pode fornecer vantagens 

devido à grande quantidade de informações que podem ser geridas e manipuladas dentro de um 

próprio modelo (KENSEK; NOBLE, 2014). Succar (2009) define BIM como um conjunto de 

políticas, processos e tecnologias que interagem entre si, gerando uma metodologia de 

gerenciamento de informações, em formato digital, que podem ser aplicadas ao longo de todo o 

ciclo de vida de um projeto na produção, comunicação e análise de modelos digitais da 

construção (SUCCAR, 2009).  

Algumas pesquisas já foram realizadas e outras estão ainda em andamento relacionando o uso de 

BIM e seu potencial para a gestão de RCC durante a fase de projeto (AKINADE et al., 2015; 

BILAL et al., 2016; HEWAGE; PORWAL, 2012; LIU et al., 2011; WON; CHENG; LEE, 2016; 

WONG; FAN, 2013). A utilização de BIM pode auxiliar a evitar problemas devido às alterações 

inesperadas e erros de projeto, que são consideradas as grandes causas da geração de RCC 

(JAILLON; POON; CHIANG, 2009; WON; CHENG; LEE, 2016). Além disso, o uso do BIM auxilia 

na redução de retrabalhos, quantificação de material, melhor comunicação e integração além de 

possibilitar que sejam feitos testes de diversas opções de projeto, simulando diferentes cenários e 

suas consequências (LIU et al., 2015b). 

As vantagens da utilização de BIM vêm sendo reconhecidas pelo setor público em diversos 

países, sendo os Estados Unidos considerados pioneiros na adoção de BIM por órgãos do 

governo na criação de programas de adoção de BIM. Na Ásia, grandes centros urbanos, como 

Singapura e Hong Kong, já possuem comitês de adoção de BIM, publicando diretrizes para 

auxiliar o seu uso (CHENG; LU, 2015). Já na América Latina destaca-se o Chile, que no final de 

2015 anunciou o uso oficial de BIM em seus projetos (BIM-CHILE, 2015). Outros países como a 

Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca também possuem manuais para a utilização de BIM 

criados por órgãos públicos específicos (CHENG; LU, 2015). No Reino Unido foi determinado que 

a partir de 2016, todos os projetos públicos deverão obrigatoriamente utilizar o modelo 

colaborativo BIM, tendo seu potencial para redução da geração de RCC reconhecida pelo relatório 

UK Construction 2025 Strategy (HM GOVERNMENT, 2011, 2013).  

O uso de BIM fornece uma grande quantidade de informações que não são necessariamente 

voltadas para a sustentabilidade, portanto uma forma de gerir estas informações com foco nos 

impactos ambientais é através do uso integrado com a Análise de Ciclo de Vida (ACV). A ISO 

14044: Gestão Ambiental, Avaliação do Ciclo de Vida - Requisitos e Orientações, define ACV 

como “uma técnica para avaliar aspectos ambientais e impactos potenciais associados a um 

produto” de modo que os impactos ambientais sejam estudados ao longo do ciclo de vida do 

mesmo, desde a aquisição de matéria prima até seu descarte (BOVEA; POWELL, 2016).  Ou seja, 
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a ACV é uma ferramenta de avaliação que quantifica os impactos ambientais potenciais de um 

produto, processo ou sistema, durante o seu ciclo de vida, incluindo a extração de matéria prima, 

produção, operação e o fim de vida (NBR ISO, 2001). Nos últimos anos, a ACV tem sido bastante 

utilizada como uma metodologia sustentável com o potencial de reduzir os impactos ambientais e 

o consumo de energia de edifícios (CABEZA et al., 2014; KHASREEN; BANFILL; MENZIES, 2009; 

SINGH et al., 2011).  

A norma NBR ISO 14040 (2001) separa a ACV em 4 etapas: definição de objetivo e escopo, 

análise do inventário, avaliação de impacto e interpretação do ciclo de vida; i.e., primeiramente 

define-se o objetivo da análise a ser feita e em seguida é feita a compilação de um inventário, 

definindo entradas e saídas relacionadas ao processo de produção do produto. Posteriormente, é 

feita uma avaliação de impactos ambientais que estejam associados a estas entradas e saídas e 

finalmente é feita uma interpretação dos resultados de cada fase de análise do inventário, 

avaliando os impactos em relação ao objetivo pré-determinado (NBR ISO, 2001). 

A utilização de ferramentas BIM permite que, durante o planejamento, as diferentes fases do ciclo 

de vida de uma edificação sejam simuladas e diversas informações extraídas do modelo. Desta 

forma, a integração do BIM com a ACV permite identificar os impactos em cada etapa de um 

modelo de uma construção e, a partir disso, determinar e avaliar estratégias de prevenção que 

possam auxiliar na tomada de decisão de projeto, considerando os impactos ambientais, 

econômicos e sociais. 

Eleftheriads et. al. (2017) afirmam que o uso de BIM para auxiliar a ACV é uma tendência 

emergente na área da construção civil, resumindo os benefícios do uso de BIM para auxiliar a 

ACV da seguinte maneira: evitar entrada manual de dados repetidos, permitir avaliação em tempo 

real, aumentar avaliações do edifício como um todo e implementar interfaces de análise de fácil 

entendimento do usuário (ELEFTHERIADIS; MUMOVIC; GREENING, 2017). Em uma análise 

crítica de ACV em residências familiares, o BIM foi levantado como um elemento que pode facilitar 

a execução de uma ACV (SOUST-VERDAGUER; LLATAS; GARCÍA-MARTÍNEZ, 2017). O uso do 

BIM auxilia na redução de retrabalhos, quantificação de material, melhor comunicação e 

integração além de possibilitar que sejam feitos testes de diversas opções de projeto, simulando 

diferentes cenários e suas consequências (LIU et al., 2015a).  

Desta forma, este estudo se mostra relevante dentro do cenário atual da construção civil e, 

diferentemente de trabalhos já publicados, BIM integradas à ACV na fase de planejamento de 

projeto, com o objetivo de considerar os impactos ambientais possíveis durante a fase de 

planejamento no projeto, atuando assim como uma ferramenta de prevenção de RCC. Além disso, 

a metodologia proposta possibilita, além dos benefícios ambientais, reduzir custos de investimento 

e operação no canteiro e na própria edificação construída, fornecendo vantagens de gestão 

durante toda a vida útil do empreendimento. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia a ser adotada para a pesquisa é o design science research, que é definido como 

um método que cria e operacionaliza a pesquisa quando o objetivo desejado é um artefato ou uma 

recomendação (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Dentre os modelos de pesquisa 

apresentados no livro de Dresh et al. (2015, p. 79), foi selecionado o ciclo de projeto de Vijay 

Vaishnavi e Bill Kuechler (2004), como mostrado na Figura 2. Utilizando-se da design science 

research, BIM e ACV serão integrados para se propor uma ferramenta de prevenção de RCC.  

 

Figura 2 – Fluxograma da metodologia de Design Science Research (DRESCH; LACERDA; 
ANTUNES JR, 2015) 

 

 

Na primeira etapa desta metodologia, o problema é explorado mais profundamente por meio de 

pesquisa bibliográfica, de modo a definir de que forma o sistema a ser desenvolvido deve atuar. 

Neste caso em específico, o tópico explorado é a problemática de RCC e de que forma seria 

possível facilitar a sua prevenção. Com base nesta pesquisa preliminar, é feita então uma 

sugestão para a solução do problema, sendo ela a utilização integrada de ACV e BIM. Em 

seguida, são desenvolvidas as ferramentas propostas para resolver o problema, que no estudo 

em andamento envolve a modelagem BIM e a execução da ACV, que serão mais detalhados 

posteriormente. Após o desenvolvimento da ferramenta, é feita uma avaliação quanto à sua 

funcionalidade em relação ao problema levantado na primeira etapa e, em caso negativo, poderá 

retornar ao início do processo para coletar mais informações sobre o problema. No fim é feita a 

conclusão, na qual é avaliado se a solução proposta é coerente e qual é seu grau de 

generalização, além de propor novas pesquisas. 

O desenvolvimento do artefato se iniciará com a modelagem BIM, que será feita com o auxílio do 

software Revit da Autodesk. Será feito um modelo de um edifício fictício baseado em projetos de 

edificações da cidade de Campinas-SP, sendo uma construção residencial, de 12 andares e 2 

subsolos, sem nenhuma medida de certificação “verde” (LEED, Acqua, etc.), considerando na 

modelagem as disciplinas de projeto de estruturas e arquitetura. Este modelo de edifício foi 

escolhido por ter estrutura bastante similar às obras que estão sendo desenvolvidas na região 

atualmente. Este modelo será utilizado para a simulação de dois cenários:  

(1) o estado atual da edificação (status quo) e;  

(2) a edificação com a aplicação de medidas de prevenção. 

Para a elaboração dos cenários, supõe-se que a mão-de-obra para as atividades determinadas 

neste projeto, em ambos os cenários, é existente e qualificada, em vista que o projeto vislumbra 
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cenários futuros possíveis considerando os impactos de alterações a nível técnico de projeto, não 

incorporando questões de treinamento e recursos humanos.  

A partir do modelo do cenário 1, serão retiradas as quantidades de cada material com as tabelas 

geradas pelo próprio Revit e serão feitas sugestões de prevenção a partir destas informações e de 

informações visuais observadas no modelo 3D. Serão escolhidas cerca de 3 elementos para que 

sejam aplicadas medidas de prevenção, como por exemplo a utilização de pré-fabricados (AJAYIA 

et al., 2015; FORMOSO et al., 2002; JAILLON; POON; CHIANG, 2009; UDAWATTA et al., 2015). 

Estas medidas serão lançadas em uma nova versão do projeto, modelando assim o cenário 2. 

Serão retiradas as informações do modelo do cenário 2 e feita uma estimativa do resíduo gerado 

pelos elementos selecionados em cada um dos cenários e, em seguida, uma ACV comparativa 

entre os dois cenários para cada alteração levantada, considerando como unidade funcional 1 kg 

de RCC gerado. 

Com os resultados da ACV, será verificado se as alterações sugeridas de fato reduzam os 

impactos ambientais a serem estudados, podendo assim ser consideradas como medidas de 

prevenção de resíduo sólido. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

A utilização integrada destas duas ferramentas, BIM e ACV, como forma de análise para 

atividades de prevenção de RS se apresenta como alternativa promissora, considerando as 

dificuldades metodológicas em quantificar e avaliar medidas que não produzem um resultado 

material, i. e. prevenção de resíduo sólido. Com a presente proposta de pesquisa, espera-se 

determinar as alternativas com significativa influência quantitativa na geração de RCC como 

também nos impactos ambientais, sociais e econômicos relacionados. Espera-se também 

desenvolver uma metodologia de fácil replicabilidade tanto no âmbito acadêmico quanto no setor 

privado e público para  implementação de políticas de prevenção de RCC em modelos similares 

ou mais complexos. Dessa forma, este estudo poderá contribuir para a efetiva aplicação da Lei 

12035 (BRASIL, 2010) de maneira inovadora já que age diretamente no topo da hierarquia defina 

na PNRS. A seleção de um modelo construtivo no contexto brasileiro facilita o incentivo para que 

haja novas pesquisas e investimentos nos âmbitos público e privado em programas de prevenção. 

Assim, fornecendo subsídios para solução dos problemas recorrentes dos centros urbanos: a 

sustentabilidade ambiental e geração de RCC, de modo a contribuir na formulação, 

implementação e acompanhamento de políticas públicas prioritárias ao desenvolvimento regional 

e nacional.  
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CONCLUSÃO 

Este estudo se mostra relevante dentro do cenário atual da construção civil e, diferentemente de 

estudos já publicados, será aplicado BIM integrada à ACV na fase de planejamento de projeto, 

com o objetivo de considerar os impactos ambientais possíveis durante a fase de planejamento no 

projeto, atuando assim como uma ferramenta de prevenção de RCC. Além disso, a metodologia 

proposta possibilita,  benefícios ambientais, a redução de custos de investimento e operação no 

canteiro e na própria edificação construída, fornecendo vantagens de gestão durante toda a vida 

útil do empreendimento. 
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RESUMO  

O governo do estado do Ceará, em parceria com agências financiadoras, têm promovido políticas 

públicas voltadas para áreas rurais com o intuito de melhorar as condições sanitárias dessas 

localidades, objetivando o fortalecimento da infraestrutura básica e da organização da agricultura 

familiar. Um desses projetos é o Projeto São José (PSJ), que atualmente está em sua terceira 

fase. O PSJ contempla ações para melhorias estruturais, especificamente, para a implantação de 

estruturas hidrossanitárias para famílias em áreas rurais. O presente artigo pretendeu fazer uma 

avaliação do Projeto São José III na comunidade de Cristais-CE diante das diretrizes e princípios 

da Lei 11.445/2007. Para tanto, foram observadas questões como a adesão, satisfação dos 

atendidos diante de tal solução e os problemas posteriores a construção. Foi observado que o 

objetivo do Projeto está em consonância com a referida política. Muitos dos contemplados pelo 
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projeto aderiram a utilização dos módulos instalados e declararam-se satisfeitos. Entretanto, 

embora o Projeto São José represente a inclusão de várias famílias a um maior acesso à 

infraestrutura sanitária, vale destacar que os objetivos do Projeto entram em conflito com os 

costumes e tradições das comunidades, inviabilizando o uso e apropriação da estrutura pelos 

moradores beneficiários. Além disso, o Projeto não atende a alguns princípios da lei com a 

universalidade, e o Artigo 2º e 30º, referentes ao uso de tecnologias que considerem as 

peculiaridades locais e a capacidade de pagamento pelos usuários. 

Palavras-chave: Projeto São José, módulos sanitários domiciliares, LNDSB, avaliação. 

 

INTRODUÇÃO 

O governo do estado do Ceará, em parceria com agências financiadoras (Banco Mundial e o 

Banco KFW), têm promovido políticas públicas voltadas para áreas rurais com o intuito de 

melhorar as condições sanitárias das localidades rurais, promover o fortalecimento da 

infraestrutura básica e da organização da agricultura familiar. A este exemplo, pode-se destacar o 

Projeto São José (PSJ), criado em 1995, em decorrência de rearranjos no Programa de Apoio ao 

Pequeno Produtor (PAPP), pelo Governo do Estado do Ceará (KHAN et al., 2005). 

O objetivo principal do PSJ é melhorar as condições de vida de famílias de pequenos produtores 

rurais, pescadores e diversos grupos vulneráveis que sejam representados por entidades 

associativas devidamente legalizadas. Em 2012, o PJS abrangia comunidades rurais localizadas 

em 183 dos 184 municípios do Ceará (CEARÁ, 2012). 

A comunidade Cristais foi uma das comunidades selecionadas no ano de 2012 para serem 

contempladas pelo Projeto São José III, no seu Edital No. 001/2012. Foi objeto do referido edital a 

manifestação de interesse e posterior seleção de localidades que não tivessem acesso à água 

potável e esgotamento sanitário ou não estivessem plenamente atendidas. Tendo como intuito a 

implantação de Sistemas de Abastecimento de Água com distribuição domiciliar e a instalação de 

módulos sanitários e esgotamento sanitário simplificado. 

A avaliação da atuação de projetos como o São José III é um instrumento fundamental no 

processo de formulação e aperfeiçoamento das políticas públicas já existentes (BORJA, 2004). 

Uma avaliação coerente envolve a análise dos processos de formulação, desenvolvimento, ações 

implementadas, resultados e impactos obtidos, compreendendo ainda a análise do contexto 

histórico e social em que este projeto é concebido. Ela não deve ainda, ser apenas a comparação 

entre o proposto e o alcançado (BORJA, 2004; BELLONI et al., 1998; BRASIL, 2004).  

A avaliação de políticas públicas no Brasil começou a se desenvolver a partir dos anos 1980, 

baseada em análises quantitativas que não privilegiam a realidade complexa que poderia ser 

captada por avaliações que fossem mais inter e transdisciplinares (BORJA, 2004). Há ainda 

autores que defendem a ideia de que a administração pública brasileira não internalizou a 
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realização de avaliações sobre a efetividade do gasto de recursos públicos em programas sociais 

(LOBO, 1998). Essa ausência de avaliações causa a aplicação continuada de políticas públicas 

que, na realidade, não cumprem o seu papel ou objetivos.  

O acesso ao saneamento é fator determinante para a melhoria da qualidade de vida da 

população, pois, ele influencia o contexto de vulnerabilidade socioambiental na qual a população 

está exposta, ao residirem em ambientes insalubres.  No entanto, a implantação da estrutura 

sanitária não garante que ela proporcione de fato, melhorias e/ou traga benefícios aos seus 

contemplados. O seu sucesso, sobretudo, depende da aceitação e da utilização de tal solução 

pela população beneficiária. Dessa forma, observa-se a relevância de uma avaliação que consiga 

extrapolar o âmbito dos aspectos financeiros, e que considere a apropriação dos beneficiários à 

solução adotada e as suas possíveis implicações (manutenção, gestão). 

O presente trabalho tem por objetivo a avaliação da implantação dos módulos sanitários 

domiciliares - realizada no âmbito do Programa São José III -, na comunidade de Cristais, no 

Ceará, à luz das diretrizes estabelecidas pela Lei 11.445/2007. Foram analisados os aspectos 

ligados ao Manual de orientações técnicas da Fundação Nacional da Saúde (FUNASA), 

instrumento norteador adotado como modelo pelo PSJ III. Além da adesão, o uso efetivo da 

solução e problemas posteriores à construção dos banheiros. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo analisa os resultados preliminares de um projeto mais amplo, denominado 

Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos (Projeto DESAFIO), por meio de 

Inovações Sociotécnicas, desenvolvido por um grupo internacional interdisciplinar, que reúne 

estudiosos de cinco países (Colômbia, Brasil, Argentina, Portugal e Reino Unido). 

A primeira etapa do Projeto DESAFIO, realizada em maio, junho e julho de 2014, analisou a 

intervenção e implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e a construção dos 

módulos sanitários domiciliares, na localidade de Cristais (comunidade caso). A localidade de 

Cristais tornou-se um exemplo da implantação e gestão do esgotamento sanitário para o Sistema 

Integrado de Saneamento Rural (SISAR), uma vez que o SISAR, até o momento, só realizava a 

gestão de sistemas de abastecimento de água. As famílias atendidas receberam em seus 

domicílios, além do sistema de abastecimento de água, a construção de módulos sanitários, 

compostos por vaso sanitário, chuveiro, lavatório, tanque externo, fossa séptica e sumidouro. 

Os dados levantados no decorrer da primeira etapa revelaram significativo número de domicílios 

que possuíam pelo menos um membro da família que optava por defecar a céu aberto, mesmo 

tendo banheiro.  

A segunda etapa da pesquisa teve por objetivo analisar as conjecturas posteriores à intervenção 

em Cristais. A coleta de dados compreendeu a realização de um survey, aplicado entre os dias 18 
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de maio e 27 de julho de 2015, no universo dos domicílios. Segundo Aleixo et. al. (2016) o 

questionário buscou os seguintes aspectos: 1) à caracterização do domicílio e de seu 

responsável, com a identificação do local e das características da infraestrutura domiciliar, 

sobretudo a hidrossanitária, e de aspectos demográficos e socioeconômicos da família e 2) à 

caracterização da obtenção, do uso e da percepção da qualidade da água pela população, 

principalmente no que concerne às suas condições de acesso, custos de aquisição e usos 

diversos. Neste artigo foram utilizados os dados do tópico 1 do questionário. 

Além da aplicação de questionários nos domicílios, foram realizadas entrevistas informais e 

observação participante (BARBOUR, 2009), com intuito de compreender o motivo do abandono do 

banheiro e a prática da defecação a céu aberto.  

As entrevistas foram realizadas após a aplicação do questionário e o retorno aos domicílios se 

dava onde pelo menos um membro da família declarou que defecava a céu aberto, mesmo tendo 

sanitário, sendo este membro maior de 18 anos.  

Objetivou-se analisar os 292 domicílios beneficiados com as melhorias sanitárias domiciliares, na 

comunidade de Cristais. Contudo, ao eliminar os domicílios dos quais os moradores não quiseram 

participar e/ou estavam ausentes, o universo de análise diminuiu para 168 domicílios. 

A comunidade de estudo 

A comunidade de Cristais, localizada a 92 quilômetros de Fortaleza, está situada na confluência 

dos municípios de Cascavel, Ocara, Beberibe e Morada Nova. Cristais ainda possui alguns 

aglomerados de casas dispersas nas áreas conhecidas como Bom Jardim, Vila Quincas e Jucás 

(Figura 2). 

 

Figura 1 - Localização da comunidade de Cristais. 

 
Fonte: Passos et al. (2015). 
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Segundos dados do IBGE (2011), o panorama da situação sanitária de Beberibe, Cascavel, 

Morada Nova e Ocara é marcado por um significativo número de pessoas que não tem banheiro 

ou sanitário. Nos quatro municípios, mais de 10% dos domicílios não possuem banheiro e menos 

de 20% dos domicílios tinham banheiro com rede geral ou fossa sépticas. Esta realidade não se 

distancia da reproduzida no cenário rural do estado do Ceará e do Brasil, fato que evidencia o 

grande desafio de alterar a realidade do esgotamento sanitário brasileiro, principalmente, na 

perspectiva do rural 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Melhorias Sanitárias Domiciliares sob a ótica da Lei 11.445/2007 

Os módulos sanitários domiciliares implantados pelo Projeto São José, tiveram como referência o 

Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) da FUNASA. Diante da falta de 

informações sobre os fundamentos que regem os objetivos do PSJ quanto à construção dos 

módulos sanitários domiciliares, utilizaremos os objetivos do Manual da FUNASA para a 

realização da discussão e análise com base nas diretrizes da Lei 11.445/2007. 

As MSD são intervenções promovidas nos domicílios por meio de instalações hidrossanitárias 

mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares. 

Tais melhorias tem o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das famílias 

rurais e urbanas, desprovidas de soluções sanitárias adequadas (Portaria 1226/201; BRASIL, 

2014). 

O Programa Melhorias Sanitárias Domiciliares, surgiu com a necessidade de promover soluções 

individualizadas de saneamento em comunidades vulneráveis, principalmente nas pequenas 

localidades rurais e em periferias das cidades. O nome da atividade originou-se da abordagem 

realizada junto com a população visando “melhorias” nos domicílios, pelos auxiliares de 

saneamento da antiga Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública (FSESP). A partir dessa 

prática, o nome “melhorias” passou a conceituar a atividade que, pioneiramente, tornou-se um dos 

principais programas de saneamento desenvolvidos pela FUNASA e replicado por outras 

instituições/entidades, como o Projeto São José (BRASIL, 2014). 

Segundo o Manual de orientações técnicas da FUNASA, o MSD tem os seguintes objetivos: I) 

Implantar soluções (individuais ou coletivas) com tecnologias apropriadas; II) Contribuir para a 

redução dos índices de morbimortalidade; III) Dotar os domicílios de melhorias sanitárias 

necessárias à proteção das famílias e à promoção de hábitos higiênicos e; IV) Fomentar a 

implantação de oficina municipal de saneamento. Tentar-se-á problematizar e discutir 

separadamente cada um dos quatro objetivos supracitados. 

O primeiro aponta que as soluções, individuais ou coletivas, devem ser implantadas com 

tecnologias adequadas à realidade local de cada população. Tal objetivo está em consonância 
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com as diretrizes da Lei 11.445/07 (cap. I e IX), ao destacar que devem priorizar ações que 

promovam a equidade social e territorial, além da adoção de tecnologias, ações, métodos, 

técnicas e processos apropriados e compatíveis com as características econômicas e sociais 

peculiares das comunidades rurais dispersas. 

Contudo, percebe-se a dificuldade de conseguir entrelaçar tecnologias apropriadas às 

especificidades locais, uma vez que a construção da infraestrutura deve seguir os padrões e 

normas estabelecidos pelo Manual da FUNASA. Ainda que a Portaria 1226/2007 destaque que os 

modelos disponibilizados não pretendem padronizar os projetos, mas oferecer subsídios e 

sugestões, a aprovação das alterações depende da análise dos técnicos da FUNASA (BRASIL, 

2014). O PSJ comunga do mesmo padrão de implantação dos módulos sanitários da FUNASA, ao 

seguir a mesma normatização de construção dos banheiros.  

Segundo Britto et al. (2012), os projetos e ações em saneamento seguem a lógica das tradicionais 

intervenções de caráter tecnicista e fragmentada, resultando em projetos que pouco se adequam 

às distintas realidades das áreas rurais brasileiras. Nesse sentido, destaca-se a necessidade de 

incorporar aos estudos os condicionantes sistêmicos, ou seja, não desconsiderar os fatores físico 

e naturais, econômicos e financeiros, demográficos, políticos e a dimensão social das localidades 

beneficiárias, uma vez que a prevalência de uma abordagem tecnocêntrica no gerenciamento dos 

sistemas de água e esgoto, em detrimento de seu caráter multidimensional, continua a constituir 

um grande obstáculo ao sucesso (CASTRO, 2013). 

O segundo objetivo prevê que as ações sanitárias podem promover melhorias na saúde das 

pessoas e, em consequência, reduzir os índices de morbimortalidade. Segundo a Portaria nº 

1226, de 22 de outubro de 2013, a ação de Melhoria Sanitária Domiciliar é uma das “estratégias 

para o controle de doenças e prevenção de agravos, com redução da extrema pobreza e melhoria 

da qualidade de vida da população”. De fato, Heller (1997) destaca que as intervenções em 

abastecimento de água e em esgotamento sanitário proporcionam impactos positivos nas 

condições de saúde e na qualidade de vida da população. 

CAIRNCROSS et al. (2010) relatam que a disponibilidade de água em quantidade permite sua 

utilização para usos considerados menos prioritários, como lavagem das mãos, banho, lavagem 

de roupa e da casa. Dessa forma, o acesso à quantidade adequada de água promove proteção às 

doenças relacionadas aos hábitos de higiene, como as de transmissão feco-oral, doenças de pele 

e olhos.  

Em relação ao terceiro objetivo, o PJS através da canalização da água até um ponto de água no 

domicílio, permite que a população possa melhorar seus hábitos de higiene ao proporcionar o 

acesso a quantidade de água para distintos fins, não tendo a necessidade de priorizar o uso da 

água apenas para beber e cozinhar.  
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O último objetivo destaca o papel que a participação social possui na efetividade das ações em 

saneamento ao fomentar a implantação de uma oficina municipal. Destaca-se que “fomentar a 

implantação” não garante, de fato, a realização de oficinas nos municípios beneficiados. Para 

garantir a sustentabilidade das ações é necessária a apropriação da infraestrutura pela 

comunidade, de modo a assegurar que ela seja efetivamente usada.  

A importância da participação e controle social para a prestação do serviço público de 

saneamento é observado pela sua incorporação como um dos princípios fundamentais da Lei 

11.445/07. Nela, é apresentada a necessidade de um “conjunto de mecanismos e procedimentos 

que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos 

de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 

saneamento básico”. Ou seja, a política ou programa a ser implantado deve ser amplamente 

debatido em consonância com a comunidade beneficiária. Heller et al., (2007) destacam ainda 

que o processo de participação e controle social deve buscar o envolvimento de usuários e não-

usuários dos serviços de saneamento na sua provisão, no acompanhamento e fiscalização. 

Assim, a participação dos usuários situa-se no âmbito dos direitos do consumidor e, dos não-

usuários, na garantia do direito à cidadania, que deveria ser garantido a todos os indivíduos da 

sociedade (HELLER et al., 2007). O autor supracitado ainda aponta que diante da experiência 

histórica do saneamento do Brasil, poucos são as situações de participação e controle social, 

marcado pelo baixo nível nas escalas de participação (HELLER et al., 2007).  

Dessa forma, o envolvimento da população surge como elemento que potencializa as atuações e 

mobilizações, pois, a partir do momento em que a população tem conhecimento dos seus direitos 

é mais fácil se organizar e exigir seu cumprimento perante os governantes. Nesse sentido, as 

abordagens participativas se tornam espaços democráticos ampliando e aumentando a força de 

ações políticas, tais como: “informação transparente; monitoramento; procedimentos de 

reclamação; mobilização; negociação e advocacia, que são compatíveis com os princípios dos 

direitos humanos e são valiosos para a criação de políticas públicas sólidas” (Brown et al., 2016, 

p. 668). 

 

O caso da comunidade de Cristais no Ceará 

O projeto São José III se apresentou como uma alternativa para melhorar o déficit de acesso aos 

serviços de esgotamento sanitário em áreas rurais no Ceará. Em Cristais, das 235 famílias 

entrevistadas, 168 (71,5%) declararam que receberam o banheiro do Projeto São José, 39 

(16,6%) não receberam e 28 (11,9%) não souberam afirmar. Quatro famílias que já possuíam 

banheiro construído com o recurso próprio receberam apenas o tanque séptico seguido de 

sumidouro.   
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Estaria apto a receber o módulo no domicílio quem não tivesse um dos componentes, seja 

chuveiro, azulejo ou qualquer outra estrutura. Os domicílios que não receberam o banheiro já 

possuíam um local com todos os componentes do módulo sanitário domiciliar, segundo o Projeto 

São José III. Houve casos da família optar em não receber o banheiro, dentre os motivos 

destacam-se: mudança de residência, já possuir um banheiro completo, não querer um banheiro 

externo a casa ou a não utilização do banheiro. 

Apesar de 157 domicílios relatarem a utilização do banheiro, 11 domicílios têm ao menos um 

membro da família que opta pela defecação a céu aberto, mesmo tendo banheiro. A Tabela 1, a 

seguir, caracteriza o perfil e número de pessoas dos 11 domicílios que relataram a prática da 

defecação ao ar livre, com a especificação do sexo (feminino/masculino) e idade (criança, jovem, 

adulto e idoso). A maior parte dos relatos de defecação a céu aberto é por crianças (11 casos), 

seguido pelos homens adultos (nove casos). Os jovens e as mulheres foram os que apresentaram 

menor número de ocorrência. 

. 

Tabela 1 – Número de pessoas que relataram a prática da defecação ao ar livre por perfil 

(de sexo e/ou idade) 

Caracterização da pessoa Número de indivíduos 

Mulher adulta 3 

Homem adulto 9 

Criança (até 10 anos) 11 

Jovens (10 a 17 anos) 2 

Idoso 4 

 

Entretanto, salienta-se que os dados coletados podem camuflar uma realidade presente. Devido 

ao tabu relacionado ao tema, alguns moradores podem ter alegado não fazerem uso do mato 

quando, na verdade, o fazia. Esse fato pode subestimar a quantidade de pessoas que usam o 

mato para defecar e/ou urinar. Sobre tais aspectos comportamentais, Elias (1994) explana que “o 

conflito expressado no par vergonha-medo não é apenas um choque do indivíduo com a opinião 

social prevalecente: seu próprio comportamento colocou-o em conflito com a parte de si mesmo 

que representa essa opinião” (ELIAS, 1994, p. 242). 

Foi observado na narrativa dos entrevistados o desconforto e o incômodo no uso do vaso 

sanitário, através da aversão e a dificuldade em fazer as necessidades fisiológicas sentado na 

privada. Exemplificado pela fala de um morador ao relatar que “quem vai ao banheiro, é quem não 

pode segurar quem tá nas últimas, vai naquele aparelho horrível, fica tudo molhado no rego”. 

Assim, o vaso sanitário não era o principal local a ser utilizado para aliviar-se, sendo prioritário seu 
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uso apenas em momentos de extrema necessidade, como em casos de doenças, chuva ou sol 

forte, à noite e durante estadias prolongadas em Fortaleza. 

Galvin (2015), em um estudo sobre as ações de saneamento nas localidades rurais de países 

africanos e asiáticos, afirmou que houve o reconhecimento de que a construção de um banheiro 

não garante seu uso, pois, “o banheiro pode ser sólido tecnicamente, mas a mudança social não 

se dá naturalmente” (GALVIN, 2015, p. 12). 

A não apropriação e consequente não utilização do banheiro não é uma peculiaridade dos países 

emergentes e subdesenvolvidos. Rodrigues (2006) relata que na Itália as populações rurais 

receberam casas modernas contendo banheiros e sanitários, porém os habitantes por estarem 

habituados a usar o mato para as necessidades fisiológicas utilizavam o vaso sanitário para outros 

fins, como a limpeza de azeitonas. 

Em relação à satisfação, os moradores de 33,3% dos domicílios estavam muito satisfeitos com o 

banheiro que possuíam e 56,5% se declararam satisfeitos. Moradores de 8,3% dos domicílios 

declararam não estar satisfeitos. Em grande medida, a insatisfação estava ligada a casos de 

defeitos ou problemas após a construção do banheiro. 

Após a construção, 56,5% dos banheiros não apresentaram problemas, 40,5% apresentaram 

problemas e 5% não são utilizados. Os principais problemas destacados foram: defeitos/não 

funcionamento da descarga; problemas estruturais, como rachaduras; vazamento do lavatório; 

defeito/não funcionamento do chuveiro; vaso não foi bem fixado/solto; portas com defeito/não 

fechavam e; caixa d’água com vazamento/problema na boia. Em alguns casos os próprios 

moradores resolveram o problema, comprando ou consertando o componente com defeito. Já em 

outros a infraestrutura foi abandonada e os moradores pararam de utilizar o banheiro. 

No questionário foi solicitado que fosse ordenado por grau de importância as melhorias que a 

construção do banheiro proporcionou à família. As melhorias mais citadas foram o conforto e 

privacidade, seguida da saúde e, em terceiro grau de importância, a saúde seguida pelo conforto, 

e por último foi citado o tempo. Na tabela 2 a seguir, tem-se o número de pessoas que 

responderam o grau de importância de cada tipo de melhoria proporcionada em suas vidas. 

 

Tabela 2 – Grau de importância da construção do banheiro, em termos de melhoria na vida 

das pessoas. 

Tipo de Melhoria Ordem de importância Tempo Conforto Privacidade Saúde 

1 14 48 48 26 

2 29 40 24 43 

3 30 35 26 36 

4 52 13 31 26 
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A configuração do banheiro como a conhecemos, hoje em dia, está intrinsecamente relacionada à 

noção de higiene, privacidade e cuidados com o corpo, e como estas ações influenciaram as 

mudanças de comportamento que ocorreram ao longo do tempo (DELABRIDA, 2010; ELIAS, 

1994). Autores internacionais apontam que a presença de banheiros contribui para a privacidade e 

segurança, sobretudo de mulheres e meninas (SIMIYU, 2009; SAHOO et al., 2015).  

Em relação à necessidade e importância das instalações sanitárias, as normativas do direito 

humano ao esgotamento sanitário, assegura a todos, sem discriminação o acesso às soluções 

física e economicamente acessíveis em todas as esferas da vida, de forma segura, higiênica, 

social e culturalmente aceitável (BROWN et al., 2016).  

Entre os entrevistados, 102 responderam que têm banheiro dentro e fora de casa. Isso evidencia 

que alguns domicílios que já possuíam o banheiro ou apenas um vaso sanitário dentro de casa, 

receberam também o módulo sanitário do PSJ. Alguns moradores solicitaram a construção 

próxima da residência, para posterior adaptação, como a construção de corredores, anexos, entre 

outros, uma vez que segundo o projeto, estes banheiros seriam construídos em áreas externas às 

casas. 

Quanto à composição do banheiro, todos os 235 banheiros possuíam vaso sanitário e paredes. 

Entretanto, os outros componentes como, chuveiro, pia, caixa d’água e tanque séptico, nem 

sempre estavam presentes. Esse dado deve-se ao fato dos banheiros existentes na localidade 

(antes do PSJ) serem advindos de um antigo projeto da prefeitura de Cristais, realizado em 1995, 

apenas com a instalação do aparelho sanitário, sem descarga ou outra infraestrutura. Como não 

havia rede de abastecimento de água, antes da implantação do SAA, os domicílios, em geral, não 

possuíam rede intradomiciliar, em consequência não investiram na melhoria da infraestrutura 

recebida pela prefeitura. 

A falta de condições financeiras também foi apontada como um dos principais motivos do não 

aparelhamento e melhoramento da estrutura do banheiro, como conserto e inclusão de descarga, 

construção e manutenção de fossa. Tais elementos influenciam na não utilização do banheiro, 

apesar de não serem fatores preponderantes na escolha do mato para fazer as necessidades 

fisiológicas. 

Diante do fato de que nem todos os domicílios foram beneficiados, somado a não apropriação da 

infraestrutura construída, podemos inferir que a universalização do esgotamento sanitário, um dos 

objetivos do programa e princípios da Lei 11.445/07, não foi alcançada. A não adaptação dos 

projetos às características intrínsecas das comunidades e preferências dos moradores implica no 

não cumprimento das diretrizes definidas pela Lei 11.445/07 relativa à construção de soluções 

com a adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 

regionais (Art. 2º, Inciso V). 
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Outro fator que deve ser considerado é o Inciso VIII do Artigo 2º da Lei, que estabelece que a 

“utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários e 

a adoção de soluções graduais e progressivas”. Diante dos dados apresentados, percebe-se a 

influência que as condições financeiras dos beneficiários interfere na capacidade de realizar 

adaptações e manutenções necessárias às soluções construídas.  

A deterioração da solução compromete o seu uso. Os projetos de melhorias sanitárias, além de 

analisar se o custo da manutenção instalada se aplica ao nível financeiro dos beneficiários, devem 

prever que, em determinadas localidades é necessário oferecer suporte posterior à instalação das 

soluções, visando acompanhar a utilização e realizar possíveis manutenções.  

Promover atividades relacionadas à sensibilização sanitária quanto às necessidades e benefícios 

do uso de unidades sanitárias se apresenta como uma solução para as questões relativas a 

aceitação e apropriação. Em geral, as pessoas que praticam a defecação a céu aberto estão 

reproduzindo o comportamento ao qual foram condicionados, tornando-se, assim, um hábito. 

 

CONCLUSÃO 

Os moradores beneficiados pelo Programa São José III, que aderiram a utilização dos módulos 

instalados, se declararam satisfeitos. Apesar do PSJ promover o aumento da população com 

acesso à infraestrutura sanitária, destaca-se que os objetivos do Projeto esbarram em costumes e 

tradições, gerando incertezas sobre a utilização da estrutura pela população beneficiária. 

Para conseguir alcançar a universalização de acesso ao serviço de esgotamento sanitário 

adequado é preciso refletir sobre o fato de que a construção de um banheiro não garante seu uso, 

sendo necessária uma mudança social e cultural, que não ocorre rápida e naturalmente. Quando 

as soluções são adotadas em comunidades nas quais a defecação a céu aberto é a prática mais 

usada, deve-se considerar que, diante dos costumes e preferências adotadas, a utilização do 

sanitário deve ser progressiva, na medida em que a solução é aceita pelos beneficiados.  

Percebe-se uma imposição de valores dos tomadores de decisão ao partir do princípio inato, o 

fato de que todos irão utilizar o banheiro, ou seja, é injusto alguém que já nasceu com o 

conhecimento de como é o banheiro e das práticas realizadas neste ambiente, querer que alguém 

que nunca foi exposto - ou foi exposto em um contexto recente - a essa infraestrutura se aproprie 

de imediato, utilizando-o. Dessa forma, contrapõe o que estabelece o Inciso V (artigo 2º) da Lei 

que instrui a adoção de soluções com métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais. 

Um ponto que merece atenção e pode invalidar a efetividade das ações em saneamento é a 

prevalência de uma abordagem tecnocêntrica na formulação de possíveis soluções, em 

detrimento de seu caráter multidimensional. Tal quesito continua a constituir um grande obstáculo, 

uma vez que buscam soluções universais, esquecendo as peculiaridades locais, como se as 
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soluções técnicas estivessem isoladas dos efeitos das condições e limitações sistêmicas. Como 

citado por Castro (2013) é preciso conferir maior centralidade aos condicionantes sistêmicos da 

dimensão social na política pública e na gestão dos sistemas de água e esgoto, não só para que 

haja uma compreensão melhor dos processos em ação, mas também para aumentar as 

probabilidades de sucesso nas questões de ordem prática. 

Outro fator que implica no não cumprimento das diretrizes definidas pela Lei 11.445/07 é a 

consideração da capacidade de pagamento (inciso VI, art. 30), bem como a manutenção das 

soluções sanitárias. Pode-se observar, pela análise dos dados, que a situação financeira dos 

beneficiados influencia a capacidade de realizar adaptações e manutenções necessárias às 

soluções construídas. Desta forma, é necessário também oferecer suporte posterior à instalação 

das soluções, visando verificar o seu uso e realizar possíveis manutenções.  
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RESUMO  

O ato de efetivar a cobrança de ativos, proveniente de inadimplência, tornadas dívida ativa das 

autarquias e empresas de saneamento tornou-se tema muito importante no dia a dia das 

entidades públicas que gerem os serviços públicos prestados, visto o necessário incremento de 

receitas. Este trabalho busca orientar os gestores sobre práticas acerca de formas alternativas de 

cobrança para o setor público especialmente na questão do Saneamento, concedendo celeridade 

e eficiência no processo de retorno de receita advinda da inadimplência. Os resultados de um 

plano de ação, demonstram que ações conjuntas com o judiciário pode minimizar a inandiplência 

e melhorar as estratégias de cobrança da dívida ativa. 

Palavras-chave: Dívida ativa, prescrição, gestor. 

 

INTRODUÇÃO 

O ato de efetivar a cobrança de ativos, proveniente de inadimplência, tornadas dívida ativa das 

autarquias e empresas de saneamento tornou-se tema muito importante no dia a dia das 

entidades públicas que gerem os serviços públicos prestados, visto o necessário incremento de 

receitas. 

Entrentanto, na prática, nunca se deu muita importância à organização dessa ação, de forma 

institucionalizada e profissional. O aprimoramento das legislações de Direito Público e o 

incremento das diversas formas de controle tornou, tal ação, absolutamente estratégica. Assim, 

cobrar os devedores não é mais facultado aos entes públicos; tornou-se uma obrigação legal do 

gestor. 

É dever da administração pública, dentro dos ditames e preceitos estabelecidos pelas normas 

pertinentes, cobrar a dívida. Neste sentido, cabe ao administrador estabelecer uma gestão 
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apropriada para ter resultados efetivos em relação ao retorno deste capital, sendo esta, a 

estratégia o alvo deste trabalho. 

Considerando importante o estabelecimento de estratégias para efetivar tais cobranças, ete 

estudo busca refletir sobre a questão da inadimplência, buscando-se discutir acerca das 

deficiências encontradas nas informações, nas estruturas e na organização. Tanto a organização 

como o planejamento das ações de cobrança passam necessariamente por uma avaliação de 

cenário, que é obtida através de um diagnóstico oriundo do processamento de informações 

coletadas e dispostas de forma organizada. No planejamento surgem as características do 

departamento de que necessitamos para exercer as nossas estratégias, e finalmente, é o sistema 

informatizado de cobrança que garantirá o sucesso nesta gestão para recuperação da divida ativa. 

Dessa forma, este trabalho pretende estimular a capacidade gerencial voltada a recuperação de 

dívida ativa, proporcionando uma visão estratégica sobre a importância da recuperação de 

receitas nos créditos públicos por meio de uma ação planejada.  

A importância da organização da cobrança da dívida de forma administrativa e judicial das 

autarquias e empresas de saneamento, historicamente tem sido deixada em segundo plano. 

Entretanto esta ação tornou-se tema muito importante no dia a dia das entidades públicas que 

gerem os serviços públicos prestados. A profissionalização e, principalmente a atuação específica, 

e com as legislações de Direito Público atuando em diversas formas de controle, a ação de 

cobrança de dívida ativa com enfoque judicial e evitando a prescrição, tornou-se absolutamente 

estratégica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização deste estudo, foi realizado um diagnóstico em relação à situação de 

inadimplência e verificado a capacidade instalada para cobrança da dívida junto aos usuários do 

sistema. Para isto, certificar-se da existência de um cadastro de devedores é imperioso, no 

sentido de análise de cadastro pessoal, com existência de CPF e métodos de cobrança. 

Outro aspecto considerado foi o período de prescrição da dívida. Deve-se considerar as diferentes 

intrepretações da lei quanto aos prazos prescricionais, visando averiguar se se está diante de  5 

(cinco), de 10 (dez) ou 20 (vinte) anos de prazo para execução, evitando desídia e 

responsabilização por inércia na cobrança. 

Neste estudo, foi observado as mudanças provocadas pela elaboração de um plano de gestão da 

cobrança da dívida ativa entre 2009 e 2016 e apresentado os resultados a seguir. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

De forma geral, deve-se buscar a efetividade na recuperação de créditos. Para isto, deve-se ter 

clareza do significado da dívida ativa. 
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Por Dívida Ativa entende-se o crédito público regularmente inscrito no órgão cobrador (sujeito 

ativo) e por autoridade competente, depois de esgotado o prazo final para pagamento fixado, ou 

após finalizado processo administrativo competente. Ou seja, todo crédito seja tributário ou não 

tributário após finalizado o prazo de pagamento, pode ser incluído em dívida ativa possibilitando 

sua cobrança coercitiva. Depois de regularmente inscrito em divida ativa, o crédito passa a gozar 

de presunção de liquidez e certeza, ou seja, passa a ser um título executivo podendo ser cobrado 

por meio de ação judicial própria e tecnicamente mais ágil. 

No que pertine as ações executivas a Lei nº 6.830/84, disciplina a execução fiscal da dívida ativa 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e respectivas autarquias, retirando 

assim a certidão da dívida ativa do rol dos títulos extrajudiciais executáveis segundo as normas do 

Código de Processo Civil.  

Outro conceito importante é a prescrição que promove a consecução de um interesse jurídico-

social, a saber: proporcionar segurança às relações jurídicas. É instituto de ordem pública. O 

fenômeno prescritivo ocorre quando há perda da exigência da pretensão. Ou noutros termos, de 

acordo com Serpa Lopes (2001,pg 521), "o que se perde com a prescrição é o direito subjetivo de 

deduzir a pretensão em juízo, uma vez que a prescrição atinge a ação e não o direito".  

O titular do direito lesionado possui em mãos a faculdade de movimentar a máquina judiciária a 

fim de recompor seus interesses. Contudo, a situação de tutela de pretensão não se perpetua no 

tempo, mas com ele se degenera, ou seja, existe prazo para seu exercício sob pena de incidir a 

prescrição, que surge como instituto cujo propósito é o de consolidar as relações interpessoais de 

cunho jurídico. 

Dizer que a prescrição não atinge o direito em si, mas sua pretensão é dizer que seu titular pode 

vir a satisfazê-lo por outro meio. É admitir a preservação do direito, que pode ser recomposto, por 

exemplo, através da satisfação espontânea da pretensão. No caso em tela, a prescrição sempre 

ocorre a partir do momento em que era possível efetuar a cobrança da Dívida Ativa, ou seja 

quando ocorreu o vencimento da fatura que se deseja cobrar. A partir daí é que se conta o prazo 

legal. 

Neste específico trabalho, demonstramos que a execução da dívida ativa judicial depende de uma 

correta montagem do processo administrativo, evitando inclusive a prescrição da dívida 

(impossibilidade de cobrança) bem como a responsabilização pessoal do gestor público. 

Para gestão da Dívida é necessário a contratução do que se chamda de plano de gestão da 

cobrança da dívida ativa, fez se necessário a estruturação de departamento específico ou de 

práticas específicas para que a conbrança atinja seus objetivos. Assim, a execução fiscal deve ser 

precedida de uma correta notificação, bem como trabalhar com valores mínimos de execução, 

sempre observando o grande problema da prescrição que impossibilita a cobrança judicial da 

dívida. 
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Neste sentido, dificuldade que observamos na prática é a aproximação necessária entre o 

departamento responsável pela gestão da dívida e o departamento jurídico, evitando a 

responsabilização pessoal do gestor público pela inércia na cobrança ao deixar dívidas 

prescreverem. Inclusive, o prazo prescricional precisa ser uniformizado pois, por ora é bastante 

confuso, podendo ser entre 20 (vinte), 10 (dez) e 5 (cinco) anos, o que causa insegurança na 

aplicação da norma. 

No caso de Itajaí, a feição de multirões em agregação com o poder judiciário contribuiu para 

recuperar receita em acordos, fato este observado após as análises de resultados. Alguns 

resultados práticos de implantação em Itajaí podem ser observados no quadro 1: 

 

Quadro 1 – Contexto da inandimplência, recuperação de ativos e custo ativo de cobrança. 

 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016

Percentual de 

inadimplência em 

relação a Receita bruta 

15,12 15,32 15,90 16,1 14,9 13,5 12,6 12,1 

Percentual de 

recuperação de ativos 

0,35 0,33 0,34 0,35 0,41 0,505 0,52 0,53 

Custo efetivo com 

cobrança administrativa 

R$ 2.200 R$ 3.500 R$ 4.250 R$ 4.350 R$ 9.450 R$ 6.230 R$ 5.400 R$ 4.320 

* ano de implantação do plano de gestão da cobrança 

 

Percebe-se, através do quadro, que com a implantação do plano de cobrança, teve-se um 

incremento de recuperação de ativos e uma redução do percentual de inadimplência em relação a 

despesa bruta. Apesar do custo de implantação no primeito ano ter sido elevado, em 2013, com o 

tempo foi sendo equacionado, permitindo a elevação do percentual de recuperação de ativos. 

 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve papel muito importante para todos os envolvidos com a mudança de 

conceitos já pré estabelecidos no que tange a cobrança de ativos da adminstração pública. 

Entendemos também que o projeto da montagem de uma estrutura de cobrança é ação 

importante, observada após as análises de resultados. O percentual não recolhido da divida ativa 

das autarquias e empresas públicas pode ser focado, buscando melhorar os índices de 

inadimplência e diminuir o montante do passivo destes entes, respeitando as normas de direito 

público atinentes à espécie. 

Em Itajaí, não resta dúvida que alteramos a forma cultural de pensar dos setores jurídicos e de 

cobrança a partir de novos conceitos e idéias de massificação da cobrança, estabelecendo 

ferramentas de gestão e controle. 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 661 

Assim, recuperação de crédito nunca mais será a mesma depois da implantação de um sistema 

de gestão da cobrança da dívida ativa em um ente público, e é nisto que acreditamos após a 

feição e execução do projeto. 
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RESUMO 

Em um cenário atual de discussões voltadas para o melhor modelo de prestação do serviço de 

água e esgoto: público ou privado; esse trabalho se baseou na convergência de ações entre 

esses agentes, sempre com o enfoque na gestão dos serviços. Se por um lado a prestação 

pública tenderia a caminhar para modelos de gestão mais eficientes que proporcionassem 

autonomia administrativa e financeira aos a seus agentes, buscando instrumentos de 

desempenho, típicos de mercado, para alavancar a cobertura e a qualidade dos serviços; por 

outro, a parcela da iniciativa privada que já alcançou altas performances na prestação dos 

serviços caminharia na busca de mecanismos de ampliação da participação popular e de 

transparência na gestão dos serviços, fornecendo ao setor privado a licença social essencial para 

a sustentabilidade/perenidade do seu negócio. Quanto à prestação pública, o que se observou foi 

um pequeno crescimento na criação das autarquias entre 2009 e 2015, modelo preconizado pela 

FUNASA na busca de eficiência para municípios de pequeno porte; apesar dos avanços desse 

modelo nos indicadores qualitativos na prestação dos serviços. Já para a prestação privada, 

apesar de apresentarem avanços nos indicadores qualitativos, comparados aos públicos,  a 

implementação de mecanismos de gestão participativa e de transparência não foi uma realidade 

identificada no estudo de caso analisado.   

Palavras-chave: Serviços de água e esgoto, modelo de gestão, prestador público, prestador 

privado, administração pública, autarquia, administração privada, gestão participativa. 

 

INTRODUÇÃO 

Com um déficit de mais de 35 milhões de brasileiros sem acesso a água tratada, 50% da 

população sem coleta e 57% do esgoto sanitário produzido sem qualquer tipo de tratamento, o 
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saneamento básico se destaca negativamente como umas das infraestruturas básicas mais 

deficitárias em nosso país (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2016).  

Apresentado o cenário crítico brasileiro, as situações dos municípios com populações inferiores a 

50.000 habitantes, aglomerados subnormais, áreas irregulares (favelas) e áreas especiais como 

quilombolas, assentamentos rurais, áreas endêmicas e aldeias indígenas são ainda mais 

precárias. Segundo estudo realizado pelo INSTITUTO TRATA BRASIL (2015), em 2.838 áreas 

irregulares analisadas de 13 municípios do Estado de São Paulo somente 17,3% tinham acesso a 

alguma forma de rede de abastecimento de água e 8,2 % eram atendidos, mesmo que 

parcialmente, com serviços de esgotamento sanitário (rede de coleta de esgoto). Cenários 

semelhantes são identificados nas outras áreas explicitadas, por exemplo, nos municípios com 

menos de 50.000 habitantes, que apresentam um déficit de 12% (2,1 Milhões de pessoas) no 

abastecimento de água e 32% na coleta do esgoto sanitário (3,7 Milhões de pessoas) 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015). Vale ressaltar que nessas áreas, muitas vezes, aparece 

como agravante à falta de investimento na infraestrutura a ausência ou carência de corpo técnico 

local estruturado e capacitado para realizar a gestão e a operação dos sistemas/equipamentos de 

saneamento básico, resultando em muitos casos no abandono e/ou depreciação das estruturas 

públicas existentes, sem falar da falta de planejamento em médio e longo prazo para o setor que 

tem como uma de suas causas principais a descontinuidade administrativa. 

A fim de solucionar progressivamente esse passivo, o Governo Federal promulgou em 2014 o 

Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB, alicerceado em três grandes programas: 

Saneamento básico integrado, Saneamento rural e Saneamento estruturante. O Plano prevê 

investimentos tanto em obras estruturais quanto no apoio à gestão dos serviços com vistas à sua 

sustentabilidade, sendo o último conceito desenvolvido a partir das seguintes ações: ações 

estruturantes de apoio à gestão, ações estruturantes de apoio à prestação de serviços, ações 

estruturantes de capacitação e assistência técnica, desenvolvimento científico e tecnológico.  

Com isso, parece que um dos grandes entraves para a melhoria continua dos serviços de 

saneamento em municípios de menor concentração populacional entrou definitivamente na pauta 

de discussão pública, surgindo como possibilidade inicial de pesquisa a identificação das 

possíveis mudanças de paradigma no modelo de gestão e prestação dos serviços públicos de 

saneamento. Por outro lado, não se pode ignorar a atuação da iniciativa privada na prestação dos 

Serviços de Água e Esgoto (SAE), inclusive em municípios de menor porte, como se observa nos 

diagnósticos municipais do Sistema Nacional de Informações do Saneamento (SNIS), 

reconhecendo assim a diversidade das formas organizacionais do SAE, intitulada por alguns 

autores como “insdiversidade” – diversidade institucional; sendo a ampliação de participação do 

setor privado nos serviços uma das possíveis estratégias de desenvolvimento para o setor no 

âmbito do PLANSAB.   
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Adiciona-se a isso, as discussões voltadas para a defesa da prestação pública dos serviços que 

se fundamentam em casos de fracasso de empresas privadas em colocar o interesse das 

comunidades acima do lucro, de falta de transparência financeira, de mudanças frequentes de 

tarifa onerando principalmente aqueles em situações de maior vulnerabilidade social, de sub-

investimentos e até mesmo de desempenhos muito a quem das metas propostas, todos eles 

justificativas para o processo de remunicipalização observado recentemente em alguns países do 

mundo.  

Portanto, num momento em que as atenções se voltam para o melhor modelo de prestação dos 

serviços de água e esgoto: público ou privado; há de se destacar a existência de um ecossistema 

composto por ambos os agentes, nas mais variadas formas. Sendo assim, outra abordagem 

analítica possível seria pautada na convergência de ações entre esses agentes, já que se por um 

lado, a prestação pública dos serviços tendem a caminhar para modelos de gestão que 

proporcionem maior autonomia administrativa e financeira a seus agentes, desassociando as 

funções políticas da prestação dos serviços; buscando instrumentos de desempenho, típicos de 

mercado, para alavancar a cobertura e a qualidade dos serviços prestados; por outro, se faz 

necessário para a iniciativa privada a busca de mecanismos de ampliação da participação popular 

na gestão e implementação dos serviços de saneamento, fornecendo ao setor privado a licença 

social essencial para a sustentabilidade/perenidade do seu negócio, sem falar da necessidade da 

implementação de mecanismos alternativos (sistemas de cobrança, tarifas diferenciadas, 

tecnologias inovadoras de menor custo, etc) que garantam a adimplência da parcela mais pobre 

da população e a redução das desigualdades no acesso ao serviço. De maneira geral, a 

governança dos prestadores privados precisa se pautar por indicadores não só financeiros, 

passando pelos caminhos da participação popular, da transparência, até indicadores mais 

sensíveis de bem estar e saúde do cidadão e da qualidade ambiental do meio no quais estão 

inseridos.   

Reconhecendo a diversidade histórica das formas de organização dos serviços de água e esgoto 

e que os agentes que integram esse ecossistema, sejam eles públicos ou privados, passam na 

atualidade, por desafios se não convergentes talvez correlacionados, objetiva-se nesse estudo 

analisar as atuais ações de ambas as partes na busca de uma gestão mais eficiente e/ou 

democraticamente responsável do SAE, buscando sustentabilidade aos serviços e atendimento 

digno a população, procurando sempre correlaciona-las a ampliação de acesso aos serviços.    

Caberá aqui uma avaliação sobre: o processo de autarquização já é uma realidade para a 

prestação pública em municípios de até 50.000 habitantes e, sendo um realidade, esse processo 

serviu como melhoria de desempenho na prestação de serviços? No caso da gestão privada, após 

a conquista de uma performace elevada, a relação com o cidadão se tornou mais transparente e 

colegiada permitindo maior participação social ? 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Em um momento que a participação da iniciativa privada na gestão da água e do saneamento 

ganha corpo no país, seja pelas dificuldades econômicas enfrentadas pela gestão pública seja por 

políticas públicas governamentais; é de extrema importância apresentar a existência de uma 

corrente internacional que caminha para o sentido contrário. Segundo Lobina; Kishimoto; Petitjean 

(2015), em cidades como Berlim, Paris, Buenos Aires, Indianapolis, Houston, dentre outras 174; 

dos anos 2000 a 2014, ocorreu o processo de remunicipalização, ou seja, a retomada da gestão 

das águas e do saneamento por parte do setor público sempre com o objetivo de democratizar o 

acesso, trazer transparência à prestação do serviço e melhorar a qualidade do serviço fornecido.  

Outro processo que caminha em paralelo, aborda a questão de forma diferente. Nesse modelo, a 

proposta principal é a de reestruturação dos atuais prestadores públicos de SAE, objetivando o 

aumento da eficiência na gestão e na prestação dos serviços por meio de ações de fortalecimento 

e desenvolvimento das capacidades técnicas e gerências dos profissionais municipais, 

aperfeiçoamento dos mecanismos e instrumentos de participação e controle social, além do 

fomento à cooperação entre entes federados. Nessa linha de trabalho, a Fundação Nacional da 

Saúde - FUNASA aparece como o principal apoio externo, em um modelo de assessoria técnica, 

atuando tanto para remediar a falta de profissionais quanto na formação de futuros quadros 

profissionais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

No caminho da organização dos serviços, algumas ações são essenciais, figurando a definição 

pelo modelo de gestão mais adequado às características locais, acompanhado de sua 

organização administrativa, dentre as mais elementares. A opção por um modelo de gestão por 

administração indireta, com a criação de autarquias municipais de direito público ao invés dos 

departamentos municipais, é uma das apostas da FUNASA na busca de desenvolvimento para o 

setor, trazendo eficiência para o processo de gestão, em especial pela proposta de autonomia 

financeira e administrativa; evitando o compartilhamento de poderes e a associação da prestação 

dos serviços a funções políticas. 

Esse trabalho, por meio de uma pesquisa exploratória, tem como objetivo conforme descrito 

anteriormente analisar as atuais ações de ambas as partes na busca de uma gestão mais 

eficiente e/ou democraticamente responsável do SAE,  buscando sustentabilidade aos serviços e 

atendimento digno a população, procurando sempre correlaciona-las a ampliação de acesso aos 

serviços .  

Para isso, será apresentado o comportamento dos processos de autarquização (conversão do 

modelo de gestão/jurídico dos prestadores dos SAE de administração direta para indireta, em 

especial, as autarquias) e de evolução dos indicadores de melhoria dos serviços para municípios 

de até 50.000 habitantes, possibilitando a construção de hipóteses a respeito da correlação 

desses dois fenômenos, sendo utilizados para tais análises os diagnósticos municipais do Sistema 
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Nacional de Informações sobre o Saneamento - SNIS de 2009 e 2015. O que se espera é o 

aumento das autarquias, associado a ampliação da oferta dos serviços e a melhoria de qualidade, 

seguindo a concepção de que não se alcança sustentabilidade na prestação dos serviços sem a 

devida estruturação administrativa dos prestadores, sendo esse um fator limitante da cadeia. De 

forma complementar, serão analisados os avanços no acesso e na qualidade dos serviços 

prestados pela iniciativa privada, trazendo para o estudo dados atualizados que coloquem em 

discussão o potencial do setor na prestação dos serviços. 

Também será escopo desse trabalho,  identificar por meio de dados secundário obtidos nos sites 

das próprias prestadoras, em buscas na Web e Associações Setoriais a existência de 

mecanismos de ampliação de participação pública na gestão dos serviços, além de mecanismos 

de transparência e de prestação pública de contas, dentre outros indicadores de avanço social; na 

estrutura organizacional dos prestadores privados locais de maior destaque quanto à ampliação 

do acesso e a qualidades na prestação do SAE para o ano 2015, segundo dados do Sistema 

Nacional de Informações sobre o Saneamento – SNIS.  O que se espera é que, superado os 

problemas de cobertura do serviços de saneamento, esses prestadores ampliem a participação 

pública na gestão dos mesmos, seguindo o conceito do alcance de sustentabilidade na prestação 

dos serviços por meio da ampliação do controle social nos mesmos. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

NATUREZA JURÍDICA DOS PRESTADORES  

Quanto à natureza jurídica dos prestadores dos serviços de abrangência local, o que se observou 

no âmbito público é que, diferente do que se preconizou inicialmente, o número de prestadores 

sob a forma de autarquia não alavancou nos últimos anos, mesmo com os esforços de apoio 

técnico por parte da FUNASA, como se observa na figura abaixo.  

 

Figura 1 – Natureza Jurídica dos Prestadores Locais 
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Dentro desse cenário, 02 caminhos divergentes aparecem como possíveis justificativas para o 

comportamento apresentado: primeiro a administração direta pode estar relacionada à 

identificação desse modelo como sendo o mais adequado às características locais dos municípios 

estudados. Por outro lado, a necessidade de um quadro técnico multiprofissional, necessário para 

a estruturação dos diversos departamentos (comercial, operacional, jurídico, contábil, 

administrativo, etc) que compõem uma autarquia, possa se destacar como o principal limitante 

para essa mudança de paradigma em municípios de pequeno porte. 

 

INDICADORES DE ATENDIMENTO MUNICIPAL E URBANO DE ÁGUA  

A Figura 2 apresenta a evolução anual do índice de atendimento dos serviços de água a nível 

municipal de acordo com a natureza jurídica dos prestadores. O que se observa, seja quando se 

compara a administração pública direta da autarquia ou quando se compara o modelo público do 

privado, são valores elevados de atendimento para todos os modelos, sempre acima de 76%, 

porém fora do ideal, já que para os 03 modelos apresentados o déficit de atendimento gira em 

torno de 20%. Quanto à variação do índice entre os modelos, essa é pequena tanto internamente 

ao ano quanto ao longo do período, o que demonstra a baixa aplicação isolada desse indicador 

quando o objetivo principal é a análise comparativa entre os modelos de gestão. 

 

Figura 2 – Índice de Atendimento de Água 

 

 

 

A análise feita para o índice anterior é perfeitamente aplicável ao índice apresentado na Figura 3 - 

Índice de Atendimento Urbano de Água, com destaque para as áreas urbanas dos municípios. 

Com percentuais de atendimento entre 93% e 98%, o que se observa é a mínima correlação entre 

o modelo de gestão e o desempenho do prestador no índice de atendimento urbano de água, seja 
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para a comparação entre os modelos públicos ou entre o público e privado. Essa variação é 

pequena tanto internamente ao ano quanto ao longo do período. Da mesma forma ao anterior, 

esse comportamento demonstra a baixa aplicação isolada desse indicador quando o objetivo 

principal é a análise comparativa entre os modelos de gestão. Contudo, os altos valores de 

atendimento retratam o ótimo desempenho de todos os modelos na porção urbana dos 

municípios. 

 

Figura 3 – Índice de Atendimento Urbano de Água 

 

 

 

INDICADORES DE ATENDIMENTO MUNICIPAL E URBANO DE ESGOTO  

As Figuras 4 e 5 apresentam a evolução anual dos índices de atendimento dos serviços de esgoto 

a nível municipal e urbano de acordo com a natureza jurídica dos prestadores. O que se observa 

são pequenas diferenças entre os diferentes modelos de gestão pública. Contudo, na análise 

público-privado, diferenças significativas já são percebidas a favor do prestador público ao longo 

de todo o período estudado, diferença essa intensificada nos 02 últimos anos. Apesar das 

diferenças entre os modelos, vale destacar que os valores de atendimento apresentados ao longo 

do período estudado, para todos os modelos, apresentam déficits sempre acima dos 30%, 

chegando a valores próximos aos 50% para os 02 últimos anos estudados da iniciativa privada, 

atestando as péssimas condições de esgotamento sanitário observadas nas cidades brasileiras, 

sobretudo nas de pequeno porte, resultando na degradação gradual das suas condições 

ambientais. 
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Figura 4 – Índice de Atendimento de Esgoto 

 

 

 

Vale destacar nesse momento, que não é incomum a utilização de redes mistas (rede destinada 

as águas pluviais) para a coleta de esgoto sanitário no Brasil e, em cidades de menor porte, essa 

é uma solução potencializada. Na metodologia do Ministério das Cidades, a contagem da 

população atendida não diferencia esse tipo de solução daquela que se utiliza de rede separadora 

absoluta (específica para a coleta do esgoto sanitário), o que pode tornar as condições retratadas 

na Figura 04 ainda mais negativas, já que o déficit apresentado pode ser ainda maior, 

mascarando a real situação de atendimento e dificultando estimativas de investimentos 

necessários para a universalização do saneamento no Brasil. 

Voltando à análise público-privado para o atendimento de esgoto, pela primeira vez as diferenças 

passam a ser significativas, alcançando valores de até 15% a favor do prestador público, 

apresentando indícios de um melhor desempenho desse modelo de gestão na prestação dos 

serviços de esgotamento sanitário. Não obstante, vale destacar que esse indicador, observado de 

maneira isolada, não traz informações suficientes para se definir um modelo de gestão mais 

eficiente na prestação dos serviços, sendo necessário o cruzamento com outros indicadores que 

retratem a qualidade das ações realizadas. 
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Figura 5 – Índice de Atendimento Urbano de Esgoto 

 

 

Quanto ao baixo desempenho da iniciativa privada, ressaltar-se que em nenhum dos anos 

estudados identificou-se a sua atuação na prestação dos serviços de esgoto de forma isolada, 

sendo essa prestação sempre acompanhada dos serviços de água. Uma das justificativas 

possíveis está relacionada à baixa atratividade dos serviços de esgotamento sanitário que, no 

cenário brasileiro, requer patamares elevados de investimento em bens de capital, sobretudo pelo 

alto déficit de infraestrutura existente. 

Em adição, os prestadores privados, quando atuando nos serviços de esgoto, tendem a focar 

suas ações nas áreas mais urbanizadas, como se observa na Tabela 1, retratando a busca por 

áreas de maior atratividade financeira.  

 

Tabela 16 - Prestadores Privados de Esgoto e Área de Atuação 

Classe dos Prestadores (nº) 
Período

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Prestadores de Esgoto  
(Sede, Localidades ou ambos) 

12 13 14 16 14 19 22 

Prestadores Sede 09 10 12 12 11 16 19 

75% 77% 86% 75% 79% 84% 86% 
Fonte: Diagnósticos Municipais do SNIS de 2009 a 2015. 
 
 

INDICADORES DE QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 

A portaria 2.914 do Ministério da Saúde, de 12 de dezembro de 2011, dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade, sendo uma ótima ferramenta para atestar o nível de qualidade atribuído 

ao principal produto dos prestadores dos serviços, a água fornecida aos usuários. A Figura 6 
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apresenta a evolução anual do índice de atendimento à Portaria de acordo com a natureza jurídica 

dos prestadores. O que se observa na análise comparativa público-público é um crescimento 

gradual de ambos os modelos, porém com valores máximos alcançados (55,3%) bem abaixo de 

percentuais que representem um adequado desempenho no atendimento a essa Portaria tão 

importante para a atestação da qualidade da água distribuída a população. Outro ponto de 

destaque é o melhor desempenho, em todos os anos, do modelo de autarquia frente ao modelo 

de administração direta.  

 

 

Figura 6 – Índice de Atendimento à Portaria 2.914 do Ministério da Saúde. 

 

 

 

Quando a análise se volta para o binômio público-privada, a diferença de desempenho é ainda 

mais significativa, chegando a diferenças acima de 50% em quase todos os anos. Com 

desempenhos acima dos 80%, com exceção de 2010, os resultados da iniciativa privada 

demonstram uma maior eficiência operacional no tratamento da água e, de forma mais 

abrangente, demonstram a maior preocupação com a qualidade do seu produto final.   

De forma complementar, a Figura 7 apresenta a evolução anual do índice de atendimento ao 

consumo mínimo diário de 110 litros de água a fim de atender as necessidades básicas do 

cidadão de acordo com a natureza jurídica dos prestadores. Apesar de aparentemente 

quantitativo, esse indicador pode ser utilizado no entendimento de uma série de características 

dos serviços prestados e do público atendido, já que essa é uma variável que sofre influência dos 

mais diversos fatores, tais como: hábitos da população atendida, características climáticas locais, 

disponibilidade hídrica, condições estruturais do sistema de abastecimento, etc.  
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Figura 7 – Índice de atendimento a per capita da ONU 

 

 

De forma global, observa-se altos níveis de atendimento ao valor preconizado pela ONU para 

todos os modelos de gestão estudados, com valores sempre acima de 70% para os anos a partir 

de 2009. Na análise comparativa público-público, o modelo autárquico sempre apresenta um 

melhor desempenho. Já na análise público-privado, a flutuação acontece ao longo de todo o 

período estudado, dificultando alguma análise correlativa. Independente dos altos valores 

apresentados para esse indicador, ressalta-se que o valor de referência utilizado é o mínimo 

recomendado para o atendimento das necessidades básicas da população o que traz uma grande 

preocupação quanto ao percentual de municípios que não conseguem alcança-lo, quanto aos 

motivos para essa condição insuficiente e, principalmente, as consequências na qualidade de vida 

da população afetada. 

A Figura 8 apresenta a evolução anual do índice de tratamento de esgoto sempre comparado ao 

valor de referência de 43% da média Nacional (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2016) e de acordo 

com a natureza jurídica dos prestadores. 

 

Figura 8 – Índice de Tratamento de Esgoto > 43% 
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O que se observa na análise comparativa público-público é um crescimento pequeno, mas gradual 

para o modelo de autarquia que sempre se apresentou com um melhor desempenho no índice, 

apesar do déficit de mais de 50% em todos os anos. Já na análise público-privado, a diferença de 

desempenho é significativa a favor do prestador privado, chegando a diferenças acima de 40% em 

alguns anos. Quanto ao prestador privado, apesar do desempenho superior, seu déficit fica 

sempre acima dos 35%, sem apresentar uma tendência de melhora ao longo do período 

estudado. De forma global, esses resultados demonstram uma ineficiência em uma das etapas da 

prestação do serviço de esgotamento, o tratamento. Em uma análise mais ampliada, o que se 

observa é que a qualidade ambiental dos corpos receptores ainda não é vista como um ativo 

dentro do saneamento básico, mesmo que essa, mais a frente, possa se tornar uma das razões 

para o desiquilíbrio hídrico da bacia hidrográfica onde esses mesmos prestadores atuam. Mais 

uma vez, esses dados retratam as péssimas condições sanitárias as quais estão sujeitos os 

cidadãos residentes nos municípios com até 50.000 mil habitantes. 

 

 

INSTRUMENTOS PARTICIPATIVOS E MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA PARA A 

SUSTENTABILIDADE DOS SERVIÇOS  

Para a identificação dos prestadores privados locais de maior destaque os dados do SNIS de 

2015 foram utilizados como referência. Os índices de atendimento municipal e urbano para água e 

esgoto; de adesão de água e esgoto, de atendimento à portaria 2.914, de atendimento ao “per 

capita” da ONU e de tratamento de esgoto coletado, foram analisados e a prestadora Odebrecht 

Ambiental (OA) Santa Gertrudes S.A se destacou entre as 02 melhores em todos eles, com 

exceção do índice de atendimento municipal de água, onde apresentou um atendimento apenas 

1,1% inferior (98,9%). Sendo assim, a empresa foi a selecionada para a realização da pesquisa 

exploratória que visa identificar mecanismos de ampliação da participação popular e de 

transparência na gestão dos serviços de água e esgoto, objetivando a 

sustentabilidade/perenidade dos mesmos.    

A seguir estão listadas as fontes e os instrumentos utilizados para a pesquisa e as informações 

obtidas:  

 Site da Prestadora – Informações apenas comerciais; 

 Estatuto social – não identificado;  

 Organograma Institucional da Empresa  –  não identificado;  

 Apresentações Institucionais –  não identificado; 

 Planejamento Estratégico e Plano de Ação Empresarial –  não identificado;  

 Relatórios Anuais e de Prestação de Contas –  não identificado;  
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 Participação em Conselhos Públicos (Municipais, Ambientais, Recursos Hídricos)  e 

Grupos de Trabalho –  não identificado;  

 Relatórios da Associação do Setor (ABCON) - Relatório “Cidades Saneadas dizem respeito 

ao período de concessão, a população atendida pela concessão e ao investimento 

compromissado durante o período de concessão;  

 Relatórios Anuais de Sustentabilidade – não identificado; 

 

CONCLUSÃO 

Quanto à natureza jurídica dos prestadores públicos, não se observou a ampliação do modelo 

autárquico esperado com a execução do Programa de “Apoio à Gestão dos Sistemas de 

Saneamento Básico” da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Como justificativas 

apresentadas para esse comportamento figuram a opção pela prestação por administração direta 

ainda ser a mais adequada às características locais dos municípios estudados e a necessidade de 

um quadro técnico multiprofissional robusto e específico, necessário para a estruturação dos 

diversos departamentos (comercial, operacional, jurídico, contábil, administrativo, etc) que 

compõem uma autarquia, ser o fator limitante dessa mudança de paradigma. Vale ressaltar que, 

apesar do apoio técnico fornecido pela FUNASA, esse se faz de forma estritamente institucional, 

restando para o ente municipal interessado todo o trabalho financeiro e operacional exigido para a 

criação do novo ente administrativo. Espera-se também que, com a nova diretriz do PLANSAB por 

meio do Programa Saneamento Estruturante que prevê investimentos em ações de apoio à 

gestão, de apoio à prestação de serviços, de capacitação e assistência técnica, além do 

desenvolvimento científico e tecnológico; esse movimento de descentralização tome corpo e que 

mudanças significativas possam ser apresentadas nos próximos diagnósticos apresentados pelo 

Ministério das Cidades via SNIS. 

Quanto à análise dos indicadores dos prestadores públicos, para o serviço de água, suas 

magnitudes não justificam uma diferença entre os 02 modelos. Não obstante, qualitativamente o 

modelo autárquico se diferencia da administração pública, sobretudo quando se observa o 

atendimento à Portaria 2.914 do Ministério da Saúde, apesar dos níveis baixos ainda retratarem a 

baixa eficiência de ambos. De forma global, os déficits de atendimento em torno de 20% 

demonstram o baixo desempenho no serviço essencial de abastecimento água à nível municipal, 

cenário esse que se altera positivamente quando o enfoque passa a ser a área urbana.  

Para os serviços de esgoto, os resultados de atendimento associados ao de tratamento retratam 

as péssimas condições de esgotamento sanitário observadas nas cidades brasileiras para ambos 

os modelos estudados. 

Quanto à análise dos indicadores dos prestadores privados, para o serviço de água os 

desempenhos de atendimento são bem similares aos prestadores públicos. Não obstante, o 
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desempenho do privado no atendimento a Portaria 2.914 é incomparável ao do prestador público, 

sendo sempre superior. Esse comportamento pode representar uma maior preocupação no 

produto final ofertado ao cidadão, a água.  

Para os serviços de esgoto, os desempenhos do prestador privado nos índices de atendimento 

são sempre inferiores ao do prestador público. Contudo, quando se analisa o indicador de 

tratamento proposto, os valores do prestador privado são sempre superiores, o que demonstra 

uma estratégia dividida na coleta e no tratamento, comportamento esse não observado na 

prestação pública. Outra particularidade é a preferência do setor privado pelas áreas mais 

urbanizadas. Especificados em contrato ou não, esse padrão tende a desestruturar uma das 

ferramentas financeiras importantes na busca da universalização do saneamento que é o subsídio 

cruzado, nesse caso entre as áreas urbanas e rurais. 

Quanto à análise da ampliação da gestão democrática dos prestadores com maior destaque no 

avanço do atendimento, apesar das buscas em todos os canais propostos, a falta de material 

disponível sobre a prestadora Odebrecht Ambiental Santa Gertrudes S.A inviabilizou o estudo. 

Surgem como alternativas para estudos posteriores, a busca desses mesmos canais na 

Odebrecht Ambiental S.A e entrevistas presenciais com os gestores da “unidade” de Santa 

Gertrudes a fim de identificar a aplicação de instrumentos de ampliação da participação pública na 

gestão dos serviços e a correlação desses instrumentos com melhorias na prestação dos serviços 

ao longo do tempo da concessão. 

Contudo, o problema de transparência observado, já nos traz um importante ponto de discussão: 

Será que as demandas dos clientes/cidadãos locais, principais interessados dos serviços, estão 

sendo consideradas no planejamento desse prestador? Será que a mesma dificuldade encontrada 

na busca de informações básicas da prestadora local também ocorre com os cidadãos que 

precisam resolver um problema no seu atendimento? Até que ponto as tomadas de decisão da 

prestadora estariam enrijecidas pela estrutura burocratizada de uma empresa multinacional? 

Todos esses pontos aparecem como possibilidade de estudo para trabalhos complementares. 
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RESUMO  

A participação popular e o controle social dos serviços públicos de saneamento básico cada vez 

mais representam uma forma de oportunizar o acesso do cidadão às ações tomadas pelo poder 

público. Essa participação ocorre através do trabalho dos Conselhos Municipais de Saneamento 

Básico – CMSB, formados por representantes dos usuários (representantes da sociedade civil), de 

órgãos governamentais relacionados ao saneamento e dos prestadores de serviços públicos. Esta 

pesquisa tem o objetivo de analisar a aplicação dos Conselhos Municipais de Saneamento Básico  

atuantes nos municípios do Médio Vale do Itajaí em Santa Catarina, como ferramentas de controle 

social nas decisões acerca do saneamento, em relação às suas deliberações e nível de 

participação popular nas reuniões. Utilizou-se como metodologia a verificação por meio 

documental do resultado das reuniões, atas e documentos resultantes de análises e discussões 

permitem uma análise do controle social oportunizado por estes conselhos de saneamento. Ao 
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final, será analisada a participação dos representantes dos usuários nos debates e decisões que 

influenciam a vida de toda a sociedade, tema de grande proporção ao tratar-se do saneamento 

básico, tema fundamental à saúde pública, desenvolvimento e convivência social de qualidade. 

Palavras-chave: Controle social. Participação popular. Conselho Municipal de Saneamento. 

Agência Reguladora. Saneamento Básico. 

 

INTRODUÇÃO 

Os Conselhos Municipais de Saneamento Básico, são fundamentais ao acesso de usuários dos 

serviços públicos de saneamento básico, sociedade e do público externo em geral aos assuntos 

deliberados neste segmento, em vertentes como abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

gestão de resíduos sólidos e drenagem pluvial. Neste colegiado são abordados, portanto, temas 

que são de interesse de todos nós, pois estes justamente impactam o cotidiano de todos, 

influenciando desde a área da saúde pública à educação prestada em sua plenitude e em níveis 

de qualidade, realidade apenas possível quando as necessidades básicas encontram-se 

atendidas. 

Este estudo utilizará como tema central os Conselhos Municipais de Saneamento de quatorze 

muncípios que fazem parte do Consórcio Público da Agência Intermunicipal de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, 

municípios da região do Médio Vale do Itajaí em Santa Caratina. Para o presente estudo, foram 

aplicados questionários a todos os municípios consorciados, no entanto, obteve-se retorno dos 

municípios Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, 

Indaial Pomerode, Rodeio e Timbó. 

Composto por integrantes nomeados como conselheiros (titulares e suplentes), os Conselhos 

Municipais de Saneamento Básico – CMSB buscam a participação da sociedade, de órgãos 

governamentais relacionados ao saneamento e dos prestadores de serviços públicos. Neste 

interím, destacando o que prevê o Art. 3º, alínea d, item IV, da Lei Federal nº 11.445/2007 (marco 

regulatório do saneamento básico) que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

o controle social se caracteriza como o “conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem 

à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação 

de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento 

básico”. 

Esse mecanismo de controle social, ainda segundo esta legislação, é apontado e assim dispõe 

acerca da participação popular: 

Art. 47.  O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá 
incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do 
Distrito Federal e municipais, assegurada a representação: 
I - dos titulares dos serviços; 
II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 
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III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 
IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 
V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 
(grifo nosso) 

 

Diante de uma legislação que caminha em evolução no que tange a participação da sociedade no 

efetivo controle dos atos da administração pública, temos que o controle social segundo o 

conceito da Controladoria Geral da União (CGU): 

[...] pode ser entendido como a participação do cidadão na gestão pública, na 
fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da Administração Pública. 
Trata-se de importante mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento 
da cidadania. (CGU, 2008, p. 16)  
 

De acordo com o disposto no Art. 1º § 6º do Decreto nº 8.211/2014:  

[...] Após 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos recursos federais 
ou aos geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, quando 
destinados a serviços de saneamento básico, àqueles titulares de serviços 
públicos de saneamento básico que não instituírem, por meio de legislação 
específica, o controle social realizado por órgão colegiado, nos termos do inciso IV 
do caput. 

 

Possuem como atribuição principal o acompanhamento da gestão pública pela sociedade. Os 

conceitos de participação e controle social constam entre os crescentes anseios dos cidadãos, ou 

seja, cada vez mais cobram-se do setor público maior transparência e participação nesta gestão 

pública, que lhes é garantido por meio da Constituição Federal, também conhecida como 

constituição cidadã que criou estruturas que tornam possível uma democracia participativa. Diante 

desta circunstância surgem os órgãos colegiados, com poder de intervenção na decisão 

administrativa para atendimento dos interesses da sociedade e também, como um ente 

fiscalizador das ações tomadas pelo poder público e pelos prestadores de serviço de saneamento 

básico. Destaca-se também a responsabilidade de fiscalização dos recursos públicos empregados 

nestas ações. Nesse sentido, a sociedade tem a sua disposição uma ferramenta que lhe permite o 

acompanhamento direto de como as atividades estão sendo realizadas, apurando a tomada de 

decisão.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo utiliza como metodologia de pesquisa as modalidades de pesquisa bibliográfica e 

teórica. Para fins de atingimento do objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa exploratória com 

o objetivo de familiarizar-se com o tema central deste estudo, ou seja, apresentar a participação e 

controle social presentes nas discussões de conselhos de saneamento de municípios 

correspondentes a um Consórcio Público. Deste modo, foi utilizada a abordagem metodológica 

qualitativa, em razão de que o objetivo central deste estudo não é suscetível de demonstração em 
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formato quantitativo, onde são apresentados métodos com dados quantificáveis, por outro lado, 

foram empreendidos resultados obtidos das reuniões que apresentam a participação de 

representantes da sociedade, os quais permitem uma análise qualitativa. Do mesmo modo, 

utilizou-se uma pesquisa de campo, conceituada por Boente e Braga (2004), ocorre no próprio 

campo, o local onde se manifesta o fenômeno estudado e como recurso foram aplicados 

questionários estruturados constituído por perguntas abertas que foram enviados para todos os 

prefeitos atualmente consorciados à AGIR. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Com o objetivo de prover meios para atendimento da legislação, estabelecer diretrizes e 

mecanismos para o acompanhamento, fiscalização e controle da prestação dos serviços públicos 

caberá, portanto, à Agência Reguladora dos serviços públicos de saneamento básico editar 

normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação de serviços para alguns 

aspectos, dentre eles, padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e 

informação. Portanto, motivar a participação e o controle social é uma atribuição do órgão 

regulador. 

Dentre os municípios em que se analisou a atuação dos Conselhos Municipais de Saneamento 

Básico foram obtidos dados tais como a frequência de reuniões, ordinárias e extraordinárias. Em 

relação aos assuntos abordados, destacam-se melhorias no sistema de abastecimento de água, 

obras do sistema de esgotamento sanitário, planos municipais de saneamento básico, audiências 

públicas, entre outros.  

Cabe destacar, conforme ilustrado na Figura 1 os principais temas abordados pelos conselheiros 

nas reuniões. 

 
Figura 1 – Temas em discussão nas reuniões de Conselhos Municipais de Saneamento. 
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Verifica-se após a análise da Figura 1 os principais temas abordados pelos Conselhos de 

Saneamento dos municípios regulados pela Agência Reguladora AGIR, entre eles destacam-se as 

melhorias nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos 

sólidos. O contato direto entre representantes dos usuários, prestadores e poder concedente é a 

relação tripartite a ser motivada pela Agência para a melhoria constante dos serviços públicos 

municipais de saneamento básico prestados à sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

Instituir o controle social, bem como a participação social no processo regulatório significa 

proporcionar o acesso da sociedade às discussões e deliberações de pautas que envolvam o 

futuro de toda a comunidade que daquela tomada de decisão submeta-se. Trata-se de ir além do 

cumprimento da constituição. É prover a qualquer interessado a oportunidade de fazer a 

diferença, somar algo em uma totalidade. É sempre válido notar que o controle social cada vez 

mais presente na administração pública, especificamente no saneamento básico, torna possível o 

amplo acesso à informação dos serviços prestados e aproxima o usuário ao trabalho realizado 

pela Agência Reguladora, tornando-o um aliado na fiscalização e regulação dos serviços 

prestados. 
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RESUMO 

Diante do cenário de crise hídrica e econômica, buscar alternativas de gestão eficiente passou a 

ser prioridade na empresa de saneamento. O objetivo deste projeto é apresentar uma metodologia 

simples de negociação nas compras públicas, a possibilidade de implantá-la sem a geração de 

custos bem como demonstrar os resultados de êxito nos processos de aquisições de produtos e 

serviços e a significativa redução de gastos que foi atingida. 

Palavras-chave: pregão eletrônico, valor estimado, última contratação, negociação.  

 

INTRODUÇÃO 

A crise hídrica do Estado e a crise econômica ora atravessada pelo país demandaram das 

empresas de Saneamento a criação de novos caminhos para que se tentasse equilibrar as contas 

sem afetar muito o consumidor final. 

O cenário inflacionário, que chegou a 10% em 2015; a alta do dólar, que chegou a R$ 3,60 em 

junho de 2016 - e o litro da gasolina que passou de R$ 2,70 no fim de 2014 para R$ 3,67 no final 

de 2016, são exemplos de indicadores que atingiram níveis preocupantes para o Brasil, 

impactando na alta dos preços, encarecimento dos itens importados e aumento dos custos de 

produção. Havia, portanto, uma tendência de que as compras feitas nas licitações se tornassem 

ainda mais onerosas. 

Visando uma gestão eficiente, o combate à crise financeira e a manutenção na qualidade dos 

serviços, a Diretoria Administrativa da empresa estimulou a criação e a implantação de ideias 
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simples e de baixo custo que contribuíssem para que a empresa passasse por esses momentos 

de instabilidade com mais segurança e tranquilidade. 

Atenta às possibilidades de redução de gastos, as Diretorias Administrativa e Financeira 

passaram a acompanhar com mais atenção as compras realizadas por toda a empresa, desde a 

aquisição de materiais de consumo, passando pelas prestações de serviços até à execução de 

obras. 

Com base nesse melhor acompanhamento, no auge da crise, no início de 2015, o Setor de 

Compras e Licitações da empresa foi questionado pela diretoria a respeito de uma compra de 

uniformes - que supriria as demandas da empresa pelo período de 12 meses - em que o preço de 

um boné estava dentro dos valores supostamente praticados pelo mercado à época, porém o 

preço da compra anterior deste mesmo item, contratado cerca de um ano antes, estava quase 

metade desse valor. Como justificar um aumento tão grande?  

Nesse contexto, a Diretoria Administrativa, em conjunto com o Setor de Compras e Licitações, 

propôs uma nova metodologia de análise e negociação dos processos licitatórios de aquisições de 

materiais, equipamentos e contratação de obras e serviços. 

O objetivo deste projeto é demonstrar esta metodologia, a possibilidade de implantá-la sem a 

geração de custos e apresentar os resultados que levaram à otimização dos processos de 

compras e à significativa redução de gastos.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

- Conceitos fundamentais: 

Licitação 

Licitação é o procedimento público que visa encontrar a proposta mais vantajosa para realização 

de negócios pela Administração Pública. Em outras palavras:  

Licitação é “o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, 

abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a 

possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a 

celebração de contrato (PIETRO, 2001, p. 350).” 

As licitações devem proporcionar um ambiente de mais economia e transparência em relação à 

aplicação dos recursos públicos. 

 

Pregão eletrônico 

O pregão eletrônico é uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns. 

Normatizado pela lei Lei 10.520, de 17/07/2002, trata-se de uma modalidade, em que o processo 

de aquisição está aberto à participação de todos os interessados em fornecer o objeto solicitado 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 685 

pela Administração Pública. A disputa dentre esses interessados é feita de forma eletrônica. Em 

seguida, verifica-se se o fornecedor com a proposta mais vantajosa possui documentação apta à 

continuidade da contratação.  

 

Valor estimado 

A Lei de Licitações Federal 8.666/93 orienta que - para a instrução do processo licitatório – haja 

pesquisa de mercado prévia a fim de estabelecer-se o “quanto” a Administração pretende reservar 

para cada processo de aquisição.  

Segundo o artigo 38 da lei supracitada (Brasil, 1993, p.29) “o procedimento da licitação será 

iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e 

numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso 

próprio para a despesa (...)” 

A Administração somente poderá reservar o “recurso próprio para a despesa” se houver 

estabelecido pesquisa prévia de mercado a fim de verificar os preços praticados. 

Esse recurso a ser reservado será o preço de referência, também chamado de valor estimado e 

irá nortear o limite máximo tanto para a aquisição de produtos como para as prestações de 

serviços. 

O comprador tem por objetivo conseguir comprar ou contratar por um valor menor do que esse 

“valor estimado”. 

Para a formulação desses valores estimados, os órgãos públicos podem se utilizar de diversos 

métodos, tais como: 

-        Pesquisas de mercado com fornecedores e usuários; 

-        Contratações anteriores do próprio órgão; 

-        Tabelas disponibilizadas por órgãos oficiais, como por exemplo, a tabela do SINAPI 

(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil). 

 

- O valor estimado na empresa de saneamento 

Na nossa empresa, subordinado à Gerência de Compras e Licitações, o setor de “Banco de 

Preços e Cadastro de Fornecedores” é o responsável pela determinação dos valores estimados.  

Em geral, para formular os seus valores estimados, a Coordenadoria de Banco de Preços e 

Cadastro de Fornecedores se utiliza das seguintes fontes: 

 Preços das pesquisas de mercado;  

 Últimas contratações da própria empresa de saneamento; 

 Preços contratados em outras empresas, públicas ou privadas. 

Abaixo, na Tabela 1, demonstra-se um exemplo de composição do valor estimado do produto 

químico “Cloreto Polialumínio”. 
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Formulação do preço estimado 

Tabela 1 – Exemplo de composição do valor estimado 

 

 

Observa-se na “Coluna 1” - Última(s) Entrada(s) - que o preço da última contratação da empresa 

para o produto em questão era R$ 1,29/kg. Na “Coluna 2” constam os preços da Pesquisa de 

Mercado realizada pelo próprio setor de Banco de Preços. Na “Coluna 3” consta o preço obtido 

em consulta a outra empresa pública. 

No exemplo em questão a composição do valor estimado final deu-se pela média dos preços dos 

fornecedores (Coluna 2), desprezando-se o maior valor (FORN3 = R$ 5,60). A partir daí, foi 

realizada outra média, agora com o preço contratado com outra empresa pública (Coluna 3). 

Obteve-se: 

 

Cálculo da Média Coluna 2 (Fornecedores) 

FORN3 R$ 5,60 

 

FORN 2 R$ 1,95 

FORN 4 R$ 1,80 

Média R$ 1,88 

 

Cálculo do preço estimado: Média Coluna 2 e Coluna 3 

Média Coluna 2 R$ 1,88 

GOV 1 (Coluna 3) R$ 1,33 

Média Final 

(Preço Estimado Unit.) 
R$ 1,60 

 

Ou seja, através dos critérios utilizados para a composição do preço, chegou-se ao limite máximo 

de R$ 1,60/kg para o item. 
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Ao fazer a estimativa de preços, no entanto, não raras vezes a Administração depara-se com 

preços discrepantes em relação aos da real média de mercado e que podem conduzir a valores 

distorcidos, elevando o preço a ser pago pelo poder público.  

Tal fato ocorre porque muitos fornecedores, quando informam os seus preços para a estimativa, 

cientes de que se trata apenas de pesquisa para compor o valor de referência, trabalham com 

uma “gordura” a fim de tirar proveito futuro na própria licitação. No caso de não haver muita 

concorrência para esse item, há grande possibilidade destas empresas vencerem com preço 

elevado, já que os preços da pesquisa, formadores desse valor estimado, também estão 

elevados.   

Sendo assim, embora muitas vezes as pesquisas sejam amplas, pode acontecer de o valor 

estimado não refletir tão bem a realidade, que efetivamente vai se configurar quando da disputa 

de lances no pregão (quando ocorre a verdadeira concorrência). Óbvio salientar que, quanto 

maior a concorrência, maior a redução nos preços. 

Assim, para evitar discrepâncias que não reflitam verdadeiramente o mercado, a Administração 

Pública deve fazer uma avaliação crítica, procurando aumentar o número de referências para que 

se chegue a um preço que represente maior economia e o melhor cenário para a contratação. 

A partir de tal análise, tem-se a resposta ao questionamento que inicia este projeto: 

“(...) no auge da crise, no início de 2015, o Setor de Compras e Licitações da empresa foi 

questionado pela diretoria a respeito de uma compra de uniformes - que supriria as demandas da 

empresa pelo período de 12 meses - em que o preço de um boné estava dentro dos valores 

supostamente praticados pelo mercado à época, porém o preço da compra anterior desse mesmo 

item, contratado cerca de um ano antes, estava quase metade desse valor. Como justificar um 

aumento tão grande?” 

Ora, os preços obtidos no mercado estavam superestimados! 

 

- Uma Solução Simples 

Constatou-se que analisar o preço da última contratação (anterior) seria fundamental nessa 

questão, já que se trata de um preço real, obtido após disputa, por empresas que costumam e 

estão habilitadas a participar de licitações. 

Na caso da Tabela 1, o valor estimado era de R$ 1,60, ou seja, se o pregoeiro conseguisse fazer 

os licitantes reduzirem seus preços para esse valor, a compra do produto químico já poderia ser 

considerada viável. Porém, considerando a última contratação, que foi de R$ 1,29/kg, identificou-

se uma possibilidade de negociar ainda mais. 

Visando refinar as contratações e consequentemente reduzir os gastos, a Diretoria Administrativa 

recomendou aos compradores que os valores fossem negociados considerando os valores das 
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últimas contratações, e não mais os valores estimados. Poderiam haver exceções, em casos 

muito bem justificados.  

Surgiu, porém, um entrave: o sistema de compras utilizado na empresa não permitia o fácil acesso 

para a obtenção das informações das compras anteriores. Para se chegar a esses valores o 

caminho era difícil e os pregoeiros não possuíam acesso para obter tais parâmetros. 

Foram criados então, por uma funcionária do Setor de Compras, arquivos no Excel em pastas 

compartilhadas entre os setores de Banco de Preços e de Processamento das Compras 

(pregoeiros).  

O Banco de Preços ficou responsável por alimentar os arquivos com os dados das últimas 

contratações e os pregoeiros, no decorrer das licitações, já trabalham com esses arquivos 

abertos, comparando valor estimado, valor da última contratação e valor atual. 

O exemplo de arquivo supracitado encontra-se na “Tabela 2” – Relatório de Negociação”, onde 

tem-se o panorama inicial de apoio aos compradores. Nesta tabela, o pregoeiro tem condições de 

verificar com facilidade o valor estimado (R$ 1,60), a data e o valor da última contratação (R$ 

1,29), além de dados gerais, como objeto, quantidade e protocolo.  

Importante ressaltar que não houve nenhum custo adicional para a empresa de saneamento. 

 

Tabela 2 – Relatório de Negociação (apoio aos compradores) 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Com o apoio da “Tabela 2 – Relatório de Negociação”, o pregoeiro tem mais facilidade para 

visualizar o cenário de preços e conduzir a licitação. Finalmente, após a disputa eletrônica e 

negociação final, ele completa a tabela com os resultados obtidos.  

 Vamos verificar no exemplo da Tabela 3 a negociação tal qual ocorre atualmente, com a adoção 

desse novo procedimento.  
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Tabela 3 – Relatório de Negociação (após encerramento do pregão eletrônico) 

 

 

O valor unitário arrematado após a disputa para o item havia sido R$ 1,33 (coluna C). Se o 

pregoeiro tivesse como meta o valor estimado de R$ 1,60 (coluna B), conforme ocorria antes, o 

valor arrematado já estaria menor do que o estimado e a contratação já poderia ser considerada 

viável. No entanto, almejando uma maior economia, ele não só negociou para chegar ao valor da 

última contratação, R$ 1,29 (coluna A), como conseguiu reduzir ainda mais o preço final, fechando 

em R$ 1,27 (unit. coluna D). O resultado foi um preço 1,6% menor com relação à última 

contratação e 20,7% menor que o valor estimado. Considerando a quantidade do produto, 

120.000 quilos, houve uma economia de R$ 2.400,00 em relação à última compra e R$ 39.900,00 

em relação ao valor estimado.  

Esse novo procedimento, que foi adotado em todos os processos, auxiliou demais os pregoeiros e 

produziu excelentes resultados em 2015 e 2016.  

Mesmo em um período econômico de instabilidade em que a tendência seria o aumento dos 

preços dos produtos e serviços, na grande maioria das compras houve êxito nas negociações e as 

contratações foram realizadas com preços aquém dos valores das licitações anteriores. 

Por outro lado, vale ressaltar que, de certa forma, esse panorama crítico da economia no período 

serviu também de trunfo aos procedimentos.  Observou-se que, principalmente no caso de 

prestação de serviços, os fornecedores aceitaram bem as reduções, preferindo diminuir sua 

margem de lucro a correr o risco de parar os equipamentos e os empregados. Outro fator que 

aumentou o poder de barganha dos compradores foi o estímulo da concorrência e o consequente 

crescimento na quantidade de interessados em participar das licitações. 
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Os quadros abaixo (Tabelas 4 e 5) demonstram os resultados obtidos e é possível observar que o 

Valor Negociado Total das Licitações ficou abaixo da última contratação e, consequentemente, 

bem inferior ao valor estimado. 

 

Tabela 4 – Valores das Licitações em 2015 

COMPRAS E LICITAÇÕES – ACUMULADO DEZEMBRO 2015 

 

 

Na Tabela 4 verificamos que nas compras/prestações de serviços licitadas através de Pregão 

Eletrônico no ano de 2015 o valor final negociado (coluna C) ficou cerca de 6,6% menor do que o 

valor das compras correspondentes anteriores, resultando em uma redução de mais de R$ 3,6 

milhões.  

 

Tabela 5 – Valores das Licitações em 2016. 

COMPRAS E LICITAÇÕES – ACUMULADO DEZEMBRO 2016 

 

 

Já no que se refere ao ano de 2016, conforme demonstrado na Tabela 5, o percentual de redução 

em relação às últimas contratações praticamente se manteve próximo ao do ano anterior, no 

entanto, como o volume licitado foi bem maior, essa redução ocasionou uma economia aos cofres 

da administração de mais de R$ 7,6 milhões com relação às compras anteriores e de mais de R$ 

20 milhões em relação aos valores estimados. 

 

CONCLUSÃO 

Diante da conjuntura econômica de recessão, encontrar caminhos alternativos de redução de 

gastos passou a ser prioridade na empresa. Com os principais indicadores, tais como o dólar, o 
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preço do combustível e a inflação atingindo níveis preocupantes e impactando diretamente nos 

custos dos produtos e serviços, reduzir os gastos em compras parecia um desafio impossível. 

Porém, a adoção do procedimento apresentado neste projeto qualificou a execução do trabalho 

realizado por parte dos compradores. Com maior poder de barganha nas negociações, os 

pregoeiros, processo a processo, passaram a conseguir reduções significantes nos valores das 

aquisições de produtos e serviços. O resultado final foi de grande êxito: tal qual ficou 

demonstrado, houve uma economia significativa, sem a geração de custos de implantação. O 

novo modelo ainda é utilizado, otimizando a gestão desta empresa de saneamento. 
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RESUMO  

O estudo teve como objetivo principal investigar as condições atuais do sistema de micromedição, 

especificamente o parque de hidrômetros de um pequeno município da região oeste do Paraná, 

com aproximadamente 5.400 habitantes e 1.176 ligações de água potável. O serviço de 

abastecimento de água é prestado através de um departamento municipal, denominado Serviço 

Municipal de Água e Esgoto. Para o desenvolvimento do trabalho realizou-se a análise de 

documentos e cadastros do departamento responsável e a vistoria de todas as ligações de água 

potável cadastradas na sede urbana do município. Os resultados evidenciaram que as condições 

atuais dos micromedidores que compõem o parque diferem-se consideravelmente das ideais. As 

práticas relacionadas à gestão do sistema, como controle de trocas de equipamentos, 

dimensionamento de hidrômetros antes da instalação ou programas de manutenção, 

apresentaram-se deficientes e/ou com ausência de controle. Os baixos montantes financeiros 

recolhidos pela municipalidade, impeditivos de sua capacidade de investimento e modernização 

do sistema, justificam-se pelas condições de submedição e inobservância de detalhes 

operacionais verificados nesse trabalho.  

Palavras-chave: Gestão no Saneamento; Eficiência Gerencial; Perdas Aparentes; Micromedição. 

 

INTRODUÇÃO 

As exigências impostas pela sociedade atual, especialmente induzida pelos processos de 

conscientização ecológica, bem como os problemas de disponibilidade hídrica irregular, tornam 

evidente a necessidade de melhorias na gestão dos serviços de abastecimento de água visando o 

combate às perdas. De acordo com dados do SNIS (2017), o país ainda apresenta perdas médias 

no abastecimento de água na classe dos 36%. As perdas de água podem ser responsáveis pela 

saúde financeira de prestadores de serviços de saneamento básico, tendo seus efeitos 
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diretamente relacionados com a capacidade de obter resultados positivos ou negativos em termos 

de faturamento e lucro líquido (PINTO, 2012).  

Pesquisa avaliativa da eficiência da gestão dos serviços municipais de abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário, de acordo com Scariatti et al (2013), concluiu que os municípios, 

na sua grande maioria, apresentam importantes ineficiências associadas à gestão econômico-

financeira, na conformidade dos produtos e serviços prestados e no atendimento ao mercado e 

aos clientes. As conclusões do trabalho apontaram também que parte dessas ineficiências se 

deve ao descaso político-governamental, inclusive em âmbito local.  

Os sistemas de medição constituem-se em instrumento indispensável para atingir total eficácia 

dos sistemas públicos de abastecimento de água, pois o conhecimento das diversas variáveis 

envolvidas, proporcionado pela medição, permite explorar as melhores formas possíveis de 

operação do sistema de abastecimento em todas suas partes constituintes (SILVA, 2014). 

Segundo Coelho (2009), a cobrança pela água consumida estimula o consumidor ao uso racional, 

uma vez que permite a ele perceber claramente a quantidade de água que utiliza e o quanto paga 

por ela. Entretanto, para que se alcance os resultados pretendidos com a medição e cobrança é 

necessário medir de forma confiável a água fornecida, para isto, é imprescindível a adequada 

gestão do sistema de  medição. 

O objetivo desse trabalho é apresentar, através de dados de pesquisa investigativa com enfoque 

na micromedição, os problemas e dificuldades de gestão e estruturação dos serviços autônomos 

de saneamento de pequenas cidades. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido num pequeno município da região oeste do Paraná, com 

aproximadamente 5.400 habitantes e 1.176 ligações de água potável. O serviço de abastecimento 

de água é prestado através de um departamento municipal, denominado Serviço Municipal de 

Água e Esgoto - Semae. A abordagem foi às perdas aparentes, mais notadamente às questões 

relacionadas aos micromedidores, por que acreditava-se que parte dos problemas gerenciais 

relatados pela municipalidade envolviam falhas na gestão comercial e a aspectos decorrentes de 

submedição.  

De forma simplificada, a coleta de dados envolveu informações de campo e análise documental 

do banco de dados da prestadora de serviços. Os documentos disponibilizados foram planilhas 

contendo o cadastro comercial atual das ligações ativas do município, apresentando número de 

inscrição cadastral da ligação, tipos e quantidades de economias por ligação e endereço do ponto 

consumidor. Também se disponibilizou as sequências das rotas de leituras. Toda documentação 

foi obtida em reuniões com a administração do Semae. 
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Em relação à coleta de dados de campo, inicialmente verificou-se a ausência de qualquer 

regulamentação interna que estabelecesse uma instalação padrão para os hidrômetros do 

município. Desta forma, foi julgada necessária a verificação das condições em que se 

encontravam as instalações dos micromedidores quanto às características que pudessem 

interferir na correta mensuração da água potável consumida. Assim, utilizou-se de uma lista de 

verificação contendo os principais itens referentes à identificação e instalação de cada ramal 

domiciliar. Estes ainda foram segregados em subitens, para que de forma prática se coletasse as 

informações em campo buscando a maior quantidade possível de detalhes. Os itens verificados 

envolveram: a) Qualidade das instalações (horizontalidade do medidor; seta de indicação do fluxo; 

presença do lacre; comprimento de tubulação reta a montante e a jusante do micromedidor e 

posição de instalação do cavalete no imóvel); b) Características dos micromedidores (vazão 

nominal, classe metrológica, tipo de mecanismo do medidor e ano de fabricação); c) Situação dos 

micromedidores (identificação se o medidor estava desligado ou não, se o visor estava embaçado 

e se a tampa de proteção encontrava-se ausente ou aberta); e d) Situação de acesso (verificação 

quanto à possibilidade ou não de acesso aos medidores).  

Por ser um município pequeno e na busca por particularidades, estabeleceu-se como universo de 

pesquisa a totalidade das ligações de água potável, ou seja, foram visitadas 1.129 ligações, 

totalizando 96% das ligações da sede urbana. 47 ligações não puderam ser verificadas em função 

de, ou estarem desligadas ou com portões fechados ou ainda a presença de animais soltos. O 

roteiro para a coleta de dados seguiu as rotas de leitura utilizadas pelo Semae. Os resultados 

foram planilhados e posteriormente analisados estatisticamente. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Todos os 1.129 hidrômetros vistoriados possuíam mecanismo de medição do tipo velocimétrico. 

Nenhuma ocorrência de hidrômetros volumétricos ou eletrônicos foi constatada. 

Um resumo dos principais resultados obtidos na pesquisa em relação à qualidade das instalações 

dos micromedidores é apresentado na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Resumo dos resultados obtidos em relação à qualidade das instalações 

Característica 
Situação encontrada 

Adequada  (%) Inadequada (%) Não Verificada (%) 

Horizontalidade do hidrômetro 53 46 1 
Seta de sentido de fluxo 93 0 7 
Trecho reto de tubulação 59 40 1 
Presença de lacre 4 95 1 
Posição do cavalete no imóvel 40 59 1 
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Considerando o número reduzido de ligações do sistema de abastecimento, pressupõe-se que os 

hidrômetros inclinados (46%) e/ou com ausência do trecho mínimo reto de tubulação (40%), 

apresentem-se como fatores que geram submedição. É claro que a submedição varia em função 

da angulação de inclinação do medidor e do tipo de abastecimento ou consumo, contudo ainda 

assim ocasiona perdas aparentes. Uma das situações encontradas nos micromedidores do 

sistema é ilustrada na figura 1, na qual a inclinação dos hidrômetros foi efetuada pelos próprios 

leituristas do sistema a fim de facilitar a medição mensal. 

 

Figura 1 – Ligação embutida em parede com hidrômetros inclinados 

 
 

No caso do trecho reto mínimo de tubulação, obteve-se informação do departamento responsável 

pelos serviços de abastecimento que realizam a compra de peças separadas para montagem dos 

cavaletes, não fazendo uso de kit’s prontos e padronizados de cavalete disponíveis no mercado, 

os quais poderiam subtrair a suscetibilidade aos erros operacionais.  

Outra característica que se destacou foi a quase totalidade de ausência de lacre anti-fraude, 95% 

dos casos. O Semae informou que tratava-se de uma prática comum do departamento a não 

instalação destes lacres, não possuindo maiores explicações e nem, tampouco, conhecimento das 

consequências de tal prática. A título de exemplo, a figura 2 ilustra uma das situações verificadas 

de uma ligação com o lacre rompido. 

 

Figura 2 – Ligação com lacre anti-fraude danificado 
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No que concerne à posição e configuração dos cavaletes, foram verificadas diversas tipologias de 

instalação, sendo predominante o uso de ligações efetuadas acima do nível do piso e expostas ao 

tempo, observada em 57% dos casos, conforme demonstrado no gráfico da figura 3. Na mesma 

figura 3 apresenta-se as demais configurações verificadas no sistema de abastecimento em 

estudo.  

A utilização de abrigo, presente em 36% das ligações vistoriadas, possui o aspecto positivo de 

proteger tanto o cavalete quanto o hidrômetro das intempéries e choques físicos. Porém, de 

acordo com informações repassadas por funcionários do sistema, a prática está sendo 

gradativamente extinta pelo departamento. Para ligações novas ou às que precisam ser 

modificadas, a instalação do cavalete com o hidrômetro é realizada sem a caixa protetora, em 

virtude da dificuldade de elevação das tampas por serem confeccionadas em concreto maciço.  

 

Figura 3 – Configuração e posição dos cavaletes 

 
 
Os hidrômetros que não puderam ser verificados estavam com as ligações parcialmente 

enterradas, deixando apenas uma pequena parte da carcaça em amostra e, em alguns casos, 

apenas o visor do medidor (figura 4). 

 
Figura 4 – Hidrômetro parcialmente enterrado 
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Em relação às características dos micromedidores, praticamente a totalidade dos aparelhos 

(99,47%) possuía vazão nominal de 1,5 m³/h, independente do número de consumidores ou uso 

das edificações. 97,67%, dos medidores eram de classe metrológica “B”. Cinco hidrômetros com 

vazão nominal de 0,75 m³/h foram identificados e apenas um com vazão nominal de 3,5 m³/h. 

Destes com vazão nominal de 0,75 m³/h, quatro estavam instalados em residências e um em uma 

escola municipal.  

Nesse último caso, destaca-se que a instalação de um medidor de pequena capacidade para 

suprir a contabilização de uma edificação com provável consumo elevado de água pode ser uma 

causa importante de submedição, uma vez que o medidor que trabalha forçado nas vazões de 

pico certamente se desgastará antes, e passará a medir com erros elevados nas vazões mais 

baixas. Outra evidência de submedição desse caso foi a data de fabricação do medidor ser 2002, 

isto é, o aparelho possuía mais de treze anos, além do volume de água registrado ser de 5.042 

m³, um volume quatro vezes maior que o limite estipulado para o fim de sua vida útil. De acordo 

com Coelho (2009), para um hidrômetro velocimétrico com classe metrológica B e vazão máxima 

de 1,5 m³/h, o volume acumulado para identificar o fim da vida útil do medidor seria de 1200 m³. 

Por deficiências no cadastro comercial, para verificação da idade dos micromedidores fez-se 

necessária a identificação manual nos aparelhos instalados. Contudo, em função da localização 

dos mesmos dentro dos abrigos, a verificação foi possível em somente 63,5 % dos hidrômetros. 

Desse percentual analisado, 31% dos equipamentos já ultrapassaram a vida útil pré-estabelecida 

de funcionamento de aproximadamente 5 anos, tendo parcela considerável com idade maior de 

10 anos.  

Cabe ressaltar que o cadastro comercial da prestadora de serviços era impreciso e incompleto, 

apresentando basicamente somente o endereço da ligação, nome do contribuinte e histórico de 

consumo. Por fim, verificando-se a situação de identificação e acesso aos micromedidores, 

constatou-se que  33% do parque de hidrômetros estava com visor embaçado, registrando casos 

como o ilustrado na figura 5. 

 
Figura 5 – Hidrômetro com visor embaçado 
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 Ainda do total de ligações que puderam ser verificadas, em 70% dos casos (793 ligações) o 

acesso foi considerado fácil, ou seja, encontravam-se na via pública antes da divisa dos imóveis; 

na parte interna do imóvel, contudo possibilitavam abertura e fechamento da tampa de proteção 

pelo leiturista sem a necessidade de equipamentos auxiliares como espelhos ou varetas; ou 

disponibilizavam um acesso específico para o hidrômetro. Nas outras 336 ligações (30%) o 

acesso foi considerado difícil. 

No contexto global da gestão de perdas aparentes do sistema estudado, também atentou-se para 

as dificuldades de planejamento e programação dos serviços, desde o processo de compras 

ineficiente e sem especificações técnicas até os mecanismos de cadastro de novas ligações e 

sistemas de manutenções. As compras eram operacionalizadas sem informações técnicas, as 

novas ligações cadastradas apenas com o enfoque do registro comercial, não considerando seu 

provável consumo nem tampouco seu registro técnico e as manutenções inoperantes em um 

parque de hidrômetros com medidores quebrados, velhos, com visores que dificultavam a correta 

mensuração dos consumos.    

Da mesma forma, os casos de solicitações e reclamações não eram registrados, permanecendo o 

histórico de operação do sistema guardado somente como conhecimento individual de alguns 

colaboradores do departamento. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados deixaram claro os problemas e dificuldades de gestão do 

abastecimento de água do município, notadamente quanto aos aspectos técnicos. O fato de ser 

um serviço autônomo de pequena cidade contribui para esse cenário, visto as carências de 

pessoal especializado no setor.  Contudo, acredita-se que para gerenciar um sistema é necessário 

conhecê-lo em suas especificidades, desta forma, os dados coletados podem dar subsídio para o 

início de planejamentos futuros para que, agindo no controle e melhoria do parque de hidrômetros, 

se obtenha melhores resultados no sistema como um todo. 

Apesar de ser apenas um dos aspectos analisados no processo de gestão dos serviços de 

abastecimento de água, as perdas aparentes podem representar uma parcela relevante para a 

prestadora de serviços, pois atinge diretamente questões financeiras. 

A relação entre eficiência na gestão dos serviços e o controle e redução de perdas é intrínseco. 

Principalmente em pequenos municípios, os serviços normalmente são prestados da melhor 

maneira possível dentro das deficiências de pessoal e de capacitação dos mesmos. Ocorrem 

muitas perdas, tanto reais quanto aparentes. O processo torna-se um círculo vicioso onde se 

perde recursos hídricos e financeiros na gestão e, ao mesmo tempo, as explicações para falta de 

melhorias nos sistemas é exatamente a falta de recursos financeiros e por vezes, também as 

dificuldades hídricas da região. 
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Serviços prestados com carências na gestão político-econômica e financeira, deixando para 

segundo ou até planos inferiores a priorização de ações de melhoria, que poderiam ser obtidas 

através da capacitação dos servidores, da estruturação técnica do setor e da inserção de 

metodologias de operação mais adequadas ou modernas, tem contribuído para tornar o 

saneamento básico um problema de saúde pública. 
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RESUMO  

O Programa Fiscalização Ativa foi estruturado para rever os principais processos, identificar, 

detalhar, documentar os vícios ou não conformidades que comprometam os resultados e adotar 

sistemática de verificação para todas as etapas do atendimento. Objetiva adequações e melhorias 

nos processos operacionais, desde a logística na preparação dos materiais diários, comunicação 

com o cliente, respeito às regras de sinalização e finalização do atendimento para garantir 

serviços executados dentro das exigências legais e contratuais nos aspectos técnicos, de 

segurança do trabalho e meio ambiente e tenha a excelência no atendimento como padrão. 

Quanto à abrangência, a prática contempla a área de atuação da Unidade de Negócio Norte da 

Sabesp, que atende 3 milhões de clientes (região norte da cidade de São Paulo e 13 municípios). 

Os principais resultados diretos do trabalho foram: redução de 70% das não conformidades na 

execução dos serviços; 90% no Índice de Renovação de Ativos, sendo realizadas 72.492 

substituições de ramais de água, que significa a renovação de mais de 60% dos ramais de água 

num universo de mais de um milhão de ligações, que reduz retrabalhos e novos vazamentos; 

redução de 46% no Indicador de Perdas Totais por Ligação, reduzidos de 244 litros/dia em 

2014 para 131 litros/dia em 2015. 

Palavras-chave: Eficiência operacional, controle de qualidade, eficiência contratual, gestão da 

qualidade. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi idealizadado e desenvolvido com base nos critérios do Modelo de Excelência de 

Gestão - MEG (FNQ - Fundação Nacional da Qualidade) e está em consonância com as diretrizes 

organizacionais nos três níveis de planejamento: estratégico, tático e operacional. A oportunidade 
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de melhoria na gestão foi identificada no ciclo de Planejamento Operacional 2014/2015 em meio à 

pior crise hídrica da história da Sabesp. 

O relacionamento com os usuários e sociedade, demanda controle e eficácia na prestação de 

serviços e isto envolve a fiscalização das regras contratuais para os prestadores de serviços. Com 

tecnologias que tornam a comunicação imediata, os usuários estão cada vez mais críticos e 

munidos para expor suas frustrações. Os serviços de saneamento têm como característica a 

continuidade e o impacto de qualquer interrupção ou não conformidade é muito grande e pode 

comprometer a confiança dos usuários e gerar sanções pecuniárias. 

Esta prática de gestão promove melhorias significativas na prestação dos serviços, contribui para 

gestão preventiva em situações de crise e agrega valor para as partes interessadas: Acionistas; 

Usuários; Comunidade; Empregados; Fornecedores; Governo. 

 

Fig. 1 - Equipe e participantes da 1ª turma Fiscalização Ativa 

 

“É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer.” (Aristóteles) 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A análise de cenário interno e externo para desenvolvimento da prática foi realizada com apoio 

das ferramantas da qualidade: Matriz SWOT (termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças)), Matriz PESTAL (análise do 

cenário: Político, Econômico, Social, Tecnológico, Ambiental e Legal), dados das pesquisas de 

satisfação e insatisfações dos usuários, resultados de desempenho, Brainstorming (Diagrama de 

Ishikawa), estudos e projetos.  

A cada turma de aplicação da prática é feita avaliação (PDCL) para melhorias e não há 

coadjuvantes no processo, cada área e profissional contribui com sua experiência, apresenta sua 

forma de “fiscalizar” a qualidade e contribuir para manter a excelência na prestação dos serviços. 
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Desde procedimentos para a execução, a itens contratuais, compra de materiais, tudo é avaliado 

e considerado passível de correção ou adequação.  

A seguir, fig. 2 apresenta as principais necessidades e requisitos de partes interessadas 

identificadas e atendidas pela prática (PI – parte interessada): 

 

Fig. 2 - Principais necessidades e expectativas das partes interessadas 

 

 

Para planejamento e gerenciamento das ações foi utilizado o sistema informatizado BSC, tendo 

como base a ferramenta 5W2H onde são referenciados os vínculos com os Objetivos 

Operacionais, cadastradas as etapas de implantação e desenvolvimento do trabalho.  

A Sabesp acredita que ideias e ações inovadoras com finalidade de vencer o desafio de evolução 

perene não nascem sem lastro. Esta prática é resultado do amadurecimento promovido por 

práticas que desde 2008 criam mudança cultural na gestão de processos para melhor entender, 

acompanhar, controlar e atender as expectativas dos usuários.  

Por esta razão, segue breve relato de práticas cuja evolução tornou possível a existência da 

Fiscalização Ativa. Na Fig.3 a seguir, as principais práticas inspiradoras, reconhecimentos 

(fomento à inovação) e integração: 
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Fig. 3 - Principais práticas de gestão integradas ou e inter-relacionadas 

 

 

 

A relevância do problema solucionado pela prática para o êxito da Sabesp é verificada pela a 

observância ao mapa estratégico, a medida que seus resultados impactam nas estratégias e 

resultados da organização, conforme quadro constante na Fig.4, a seguir: 

 

Fig. 4 - Alinhamento com diretrizes organizacionais 

Diretrizes e Objetivos Estratégicos atendidos pela prática 

Sustentabilidade Objetivo – Garantir a disponibilidade hídrica; 

Clientes e Sociedade 
Objetivo - Satisfazer o Cliente  

Objetivo - Fortalecer a Imagem 

Processos 
Objetivo - Assegurar a qualidade  

Objetivo - Aperfeiçoar Processos 

Pessoas e Inovação Objetivo – Fortalecer competências técnicas e de gestão 

Objetivos Operacionais atendidos pela prática 

Processos Aprimorar a gestão e qualificação com os fornecedores 

 Reduzir Perdas 

Pessoas e inovação Eficiência nos processos de água esgoto  

Clientes e Sociedade 
Manter a satisfação dos clientes 

Adequar processospara atender Arsesp 

 

 

As principais metodologias implantadas com a prática foram: “OC Esteve Aqui” ( formulário – 

cultura de relacionamento externo); Painel Nossa Gente (cultura de relacionamento interno); 

sistema painel de bordo para acompanhamento dos indicadores estratégicos e planos de ação; 

Checklist de verificação, Realimentação de Clientes/Repactuação dos Prazos. 
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A elaboração, desenvolvimento e aplicação da prática contou com a parceria da gerenciadora 

JICA (Japan International Cooperation Agency) que faz parte do Programa Corporativo de Perdas 

d’ água da Sabesp. A prática foi desenvolvida por equipe multidisciplinar com representantes 

internos e externos de todos os processos, apresentados na Fig.5, a seguir, que são 

multiplicadores dos padrões adotados, responsáveis pela qualificação de mão de obra e por 

garantir atendimento às exigências de qualidade.  

 

Fig. 5 - Equipe: atores externos e internos (lideranças e profissionais) 
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Fig.6 - Análise de causa raiz - Diagrama de Ishikawa 

 

Para benchmarking de resultados, foi realizada consulta aos Relatórios de Gestão e planilhas de 

resultados das organizações vencedoras do PNQS (http://www.pnqs.com.br/) e às informações 

disponíveis no portal SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(www.snis.gov.br). Como referencial bibliográfico, foi utilizada análise histórica de 2011 a 2014 do 

ranking da revista EXAME em parceria com o Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o 

Cliente (IBRC).  

Realizado benchmarking direto e reverso entre unidades da Sabesp, entre unidades da Diretoria e 

com empresas do ramo de saneamento para verificar práticas de excelência: 

- Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento) para expor acompanhamento de 

serviços, indicadores de desempenho e resultados. 

- Foz do Brasil, unidade Mauá, para conhecer processos de operação e ferramentas de controle.   

- CPTM e Metrô para avaliar formas de controle de qualidade do atendimento;  

 

Desenvolvimento da Prática  

O primeiro serviço priorizado foi troca de ramal de água devido cenário crítico de crise hídrica, 

necessidade de reduzir perdas e garantir eficiência operacional. Apresentados os levantamentos 

foi determinado qual o padrão ideal para reparo/troca de ramal de água, quais vícios identificados, 

resultados de partida e metas a conquistar. Foi Elaborado checklist de verificação diária para cada 

serviço e envolve desde a organização do caminhão no canteiro (materiais, itens de sinalização, 

segurança: EPI, EPC, logística de trabalho) passa pela execução e documentação (fotos), 

finalização do serviço e comunicação com o cliente.  

Para reter, reciclar o conhecimento e estabelecer a sistemática de avaliação foi desenvolvido um 

programa de capacitação perene que garante que toda força de trabalho conheça e cumpra os 

padrões determinados na prática. Foi elaborado conteúdo e treinamento prático pelo grupo com 

foco em processo, pessoas, tecnologias disponíveis, adequação de materiais utilizados, logística e 

comportamental.  
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Com avaliação periódica, materiais e ferramentas considerados sem utilidade pelas equipes foram 

substituídos ou excluídos do checklist e da lista de compra; materiais com baixa performance 

(quebram com facilidade, não compatíveis com o tipo de rede/cavalete, apresentam vazamento, 

impedem teste de estanqueidade) assim como fornecedores foram revistos. 

 

Fig. 7 - Workflow de funcionamento da prática                                               Fig. 8 – Estudo: pesquisa bibliográfica 

        

 

 

As fotos a seguir demonstram os principais padrões de qualidade desenvolvidos com a prática: 

 

 

 

Fig. 9 e Fig. 10 – Certo e errado sobre instalação: ferrule, colar de tomada e T de serviço integrado  
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Fig. 11 - Abertura de vala: dimensões mínimas             Fig.12 – Uso da lona; separação correta: solo e entulho 

                                   

                              

Fig. 13 – Eliminar corrida: reduzir reincidências                      Fig. 14 – Identificar e comunicar irregularidades 

                                      

 

Fig. 15 – Teste de estanqueidade: evitar vazamentos futuros        Fig. 16 – Limpeza do fundo de vala 

                               

 

Fig. 17 e Fig. 18 -  Lastro e envoltório de areia                                      Fig. 19 e Fig. 20 - Compactação 

                                                  

 

Fig. 21 e Fig. 22 Compactação por camada e base do leito: qualidade e segurança 
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Envolver e compartilhar:  

Todas as etapas e resultados foram divulgados e divididos com a força de trabalho, incluindo 

painel “Nossa Gente” localizado nos canteiros de obras das empresas contratadas, fig. 11, a 

seguir 

 

Fig. 23 - Divulgação e compartilhamento: relacionamento 

 

 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Análise de cenário: resultados adversos ou de risco verificados no período anterior à 

implantação da prática (*GRMD= guia de referência para mediação de desempenho – PNQS FNQ; 

*RC/Referencial comparativo; *RPI/Requisito da parte interessada). 
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Indicadores: Atendimento ao Usuário e Mercado 

 

Índice de Reclamação de problemas (GRMD - ICM01): 1,45% (2013) / RC = 1,49% / RPI = 1,27% 

Representa % de reclamações por ligações faturadas. Item de controle da prática devido ao aumento no 

número de reclamações de falta de água devido crise hídrica, necessário monitoramento (mitigar impactos 

pela gestão de perdas d’água). 

 

Fig. 24  - Resultado tangível: Índice de Reclamação de Problemas 

 

 

Índice de satisfação pós-serviço (GRMD – IFR07 similar) 86% (2013) / RC = 90% / RPI = 88%. 

Representa % de satisfação dos clientes que solicitaram serviços à Sabesp, aferido por pesquisa pós-

serviço. No primeiro trimestre de 2014 o resultado era 82%. Indicador objeto da prática para manter a 

qualidade dos serviços e proteção à imagem, diante do cenário crítico de abastecimento.  

 

Fig. 25 – Resultado tangível: Índice de Satisfação Pós Serviço 

 

 

Indicadores: Processos  

 

Indicador de perdas totais de água por ligação (GRMD - ISp14) : 329 (2013) / RC = 380 / RPI = 

359 

 

Corresponde perda (L)/ ligação por dia. Imperativo reduzir, diante do cenário de crise hídrica. 
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Fig. 26 – Resultado tangível: Índice de perdas totais de água por ligação 

 

 

Índice de renovação de ativos (GRMD – Ipa05 similar): 60% (2013) / RC = 50% / RPI = 60% 

Nº de trocas preventivas quando da ocorrência de vazamento (proatividade). Mitigar retrabalho e perda 

d’água.  

 

Fig. 27 – Resultado tangível: Índice de renovação de ativos 

 

 

Índice de conformidade na execução (GRMD – Ifr07 similar): 50% (2013) / RC = 50% / RPI = 60% 

% de atendimento às regras de execução dos serviços. Específico da prática, % de conformidade 

apontadas no relatório JICA (Japan International Cooperation Agency - Programa Corporativo de Perdas).  

 

Fig. 28 – Resultado tangível: Índice de Conformidade na Execução 
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Recuperação de volume (fraudes): 1.032.226m³ (2013) / RC = 711.496m³ / RPI = 700.000m³. 

Total m³ recuperados com identificação de irregularidades/ano, impacta em perdas d’água e arrecadação.  

 

Fig. 29 – Resultado tangível: Recuperação de volume (m³) por fraude 

 

 

Principais resultados Intangíveis:  

Reconhecimentos internos e externos 

 Programa Melhores Práticas da Diretoria Metropolitana da Sabesp em 2016 

 Prêmio MIG (Mérito Inovação da Gestão) - IPEG (Instituto Paulista de Excelência da 

Gestão)  2016. 

 Capacitação perene da mão de obra e reconhecimento profissional. 

 Melhoria na qualidade dos serviços prestados que retornam em benefícios para usuários e 

sociedade. 

 

Depoimentos:  

“Se for para prevenir e evitar vazamento e nova quebra de pavimento somos parceiros”. 

Depoimento de cliente que inicialmente não permitiu a troca de ramal e após esclarecimentos foi 

muito empática.  

 

“Este material compromete a qualidade do serviço. Um trabalho tão grande desse não pode 

ser prejudicado por um detalhe”. Colaborador, ao defender a necessidade de troca de 

peça/fornecedor  

 

“A prática permitiu uma interação entre equipes na OC. Muitas vezes um polo atua diferente 

de outro e consegue ótimos resultados e ou outro tão próximo, por estar envolvido demais 

com a rotina, nem toma conhecimento da potencial melhoria” Colaborador da equipe de 

elaboração da prática. 
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EVOLUÇÃO DA PRÁTICA 

Em 2017, confirmada a contribuição desta prática para garantia da qualidade nos serviços 

prestados, a metodologia foi ampliada para os demais serviços de manutenção (água e esgoto) e 

a denominação da prática foi adapatada para:  “Programa Fiscal Total”. A partir de então, passa a 

ser estruturado em 3 núcleos integrados, conforme segue: 

 

1. NÚCLEO DE GESTÃO DO DESEMPENHO 

Responsável pela elaboração, padronização e disponibilização de informações gerenciais aos 

prestadores de serviços, fiscais e administradores dos contratos, através da aferição sistemática 

dos resultados dos indicadores de desempenho contratual. 

As informações são atualizadas diariamente, analisadas e encaminhadas diariamente para os 

gestores das atividades pertencentes ao contrato, incluindo os fiscais do contrato, o administrador 

do contrato e os responsáveis pelas contratadas, para garantir a efetividade das práticas e a 

aplicação das ações preventivas e corretivas pertinentes com agilidade e rapidez. 

Destaca-se que a remuneração do prestador de serviços se dá pela média ponderada da 

somatória dos valores obtidos dos indicadores de desempenho, denominado ÍNDICE DE 

DESEMPENHO GLOBAL (IDG).  

 

2. NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE 

Realiza a aferição da conformidade dos serviços executados pelas prestadoras de serviço aos 

padrões estabelecidos nos procedimentos empresariais e na legislação vigente, por meio de 

inspeções “in loco” e acompanhamento remoto das equipes operacionais através do PDA 

(Personal Digital Assistant). 

 

3. NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

O processo de identificação das necessidades de capacitação e desenvolvimento do programa 

ocorre continuamente, por meio das não conformidades identificadas nas ações de Fiscalização e 

Controle de Qualidade.  

A partir das necessidades identificadas, de forma estruturada e com metodologia adequada, é 

elaborado o PCD (Plano de Capacitação e Desenvolvimento) dos colaboradores das contratadas, 

sendo realizados treinamentos customizados às equipes, tendo em vista viabilizar a correção e 

prevenção dos desvios identificados, bem como o desenvolvimento profissional dos colaboradores 

para a consecução dos objetivos propostos. 
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CONCLUSÃO 

Quando há compartilhamento de conhecimento e bons resultados a gestão é beneficiada em 

todos os sentidos. Aperfeiçoar a gestão dos serviços de saneamento, identificar as reais 

demandas dos usuários e agir com eficiência, zelo e resolutividade, implica em agir considerando 

o interesse público do saneamento. Entre outros benefícios já citados, o aprendizado da prática foi 

aproveitado para novas regras contratuais que incluem penalidades para descumprimento dos 

padrões de excelência em benefício dos usuários.  

A sociedade e o meio ambiente, aproveitam os benefícios advindos desta prática que, com 

eficiência operacional, evita o retrabalho, reduz perdas d’água, favorece a logística da prestação 

dos serviços e melhor uso dos materiais (impactos decorrentes dos serviços). Assim como são 

beneficiados com a qualidade do atendimento e dos serviços sendo que os ganhos com a 

capacitação da força de trabalho para obter excelência na prestação dos serviços são intangíveis.  

 

 
“Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros.” (Confúcio) 
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RESUMO  

O presente trabalho trata-se de uma metodologia de gestão participativa adotada pelo 

Departamento Autonomo de Agua e Esgoto de Penápolis – DAEP no intuito de alcançar os 

resutados almejados com o acolhimento da opinião dos colaboradores em uma perspectiva mais 

ampla aumentando assim a possibilidade de acerto nas decisões. O planejamento estratégico que 

é realizado anualmente entre o final do ano e o inicio do próximo vem sendo aprimorado ao longo 

dos anos e democratizando as decisões que ainda são tomadas pelo Presidente do departamento 

seguindo as diretrizes do prefeito municipal, porem com a colaboração de uma visão pratida do 

dia a dia dos colaboradores. 

Palavras-chave: planejamento, planejamento estratégico, gestão participativa 

 

INTRODUÇÃO 

O planejamento das ações a serem executadas a curto, médio e longo prazo é imprescindível 

para atingir metas e objetivos que são propostos a partir desse mesmo planejamento, como forma 

de definição dos meios e prazos a serem empregados na melhoria tanto dos processos internos 
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quanto dos relacionados ao cliente, fornecedores, meio ambiente, enfim, a tudo que está direta e 

indiretamente ligado a missão de uma empresa. O planejamento estratégico que é realizado 

continuamente no DAEP é altamente positivo e envolve todos os gestores da empresa. Na 

experiência da autarquia envolver todo o corpo funcional traz uma riqueza muito grande nas 

análises e na formulação dos planos de ação, principalmente porque as discuções são mais 

próximas do cotidiano e necessidades dos envolvidos. Compondo portanto uma ferramenta 

importante de auxílio na tomada de decisão. 

O objetivo que a autarquia busca alcançar com o planejamento estratégico realizado de uma 

forma mais democrática é refinar as ações para atender de forma mais clara as necessidades dos 

envolvidos e com isso melhorar a prestação dos serviços a população de Penápolis. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O DAEP possui um sistema de gestão baseado na norma ISO2001 e usuflui deste sistema para 

articular as atividades necessárias para realizar o planejamento estratégico do departamento.  

A participação do corpo funcional do DAEP no planejamento estratégico começou a ser feita de 

forma sistematizada no ano de 2010, isto porque se percebeu a necessidade de ouvir de uma 

maneira mais abrangente as ideias, sugestões e reivindicações dos servidores e transportar esta 

demanda para um plano de ação, com objetivos e metas atingíveis e reavaliáveis. 

Como já citado anteriormenre o sistema de gestão da qualidade é utilizado para articular o 

planejamento estratégico. No início do ano é distribuído aos lideres da autarquia um formulário, 

conforme figura 1,  para que cada área reúna a sua equipe de trabalho e utilizar deste formulário 

como quia das discussões. Neste momento é feito primeiramente a análise SWOT, verificando 

Forças, Fraquezas e Ameaças e Oportunidades. Com este tipo de analise consegue-se verificar 

as variáveis internas e externas que circundam e atingem diretamente a empresa.  Ao analisar 

forças e fraquezas os serviroes acabam por reconhecer aquilo que há de bom e que muitas vezes 

foi conquistado e é mantido com a participação dos mesmos e são remetidos ao que ainda não é 

tão bom e deve ser corrigido para que não seja uma ameaça a integridade da empresa e do 

próprio corpo funcional. Na seguencia são levantadas as necessidades de melhorias de gestão, 

capacitação, informática e obras. Os servidores são incentivados, ainda, a olhar o departamento 

como um todo e sugerir melhorias mais abrangentes, que envolvam toda a empresa ou mesmo de 

outra área em que não a sua, isto para termos uma perspectiva diferente. 
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Figura 1- Formulário de Levantamento das Necessidades de Melhorias 
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Após realizar as reuniões entre as equipes, as necessidades das áreas discutidas e apontadas no 

formulário são incluídas no Plano de Ação de cada setor, utilizando a ferramenta 5W2H e 

posteriormente são acompanhadas pelo sistema de gestão da qualidade. As necessidades de 

capacitação são enviadas ao serviço de Recursos Humanos e inseridas na Matriz de Capacitação, 

as de informática vão para o setor de Tecnologia da Informação, que é o responsável também por 

avaliar as condições dos hardwares e com relação as demandas melhorias na infraestrutura é 

encaminhada a Diretoria de Obras e Redes.  

Todos os apontamentos triados e tabulados são encaminhados para a presidência para verificar a 

pertinência. Neste momento é analizado a disponibilidade financeira e ou técnica para atender a 

demanda de ordem IMEDIATA, sendo que ao aprovar as ações a presidência encaminha por meio 

de ofícios as providencias a serem tomadas pelas áreas pertinentes. 

As ações macros identificadas nas reuniões e que demandam de mais estudos, tecnologias ou 

recursos financeiros, são dispostas no Plano de Ação Geral, diretamente ligado ao Plano 

Plurianual (PPA) e à Lei Orçamentária Anual (LOA). 

No último ano, os setores reuniram-se com o Presidente da autarquia para fazer o Levantamento. 

A  experiência foi produtiva pois a proximidade com a alta direção faz com que os servidores 

sintam o comprometimento da mesma e, portanto, ficam motivados a participarem mais 

efetivamente do planejamento. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Nos últimos seis anos, com aplicação do Planejamento nos moldes apresentados, obteve-se 

resultados bastante expressivos. 

De um modo geral obtivemos um total de 324 melhorias que foram incluídas no plano de ação 

setorial ao longo dos últimos seis anos, deste total 170 melhorias já foram realizadas, sendo que 

154 melhorias estão aguardando a sua realização, conforme demonstrado na figura 2.  

Periodicamente estes Planos são revisados e atualizados. 

Para ilustrar o atendimento das capacitações relizadas para o corpo funcional, conforme figura 3, 

foram  registradas pelo Recursos Humanos do DAEP um total de 4.180 horas entre cursos, 

capacitações e visitas técnicas.  

Há outras melhorias como aquisição de veículos e equipamentos, obras internas de reforma e 

ampliação, mudanças no todo ou em parte de processos, alteração do sistema de leitura e 

emissão de contas de água, entre outros. 
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Figura 2 – Demonstrativo das ações executadas e à executar incluídas no Plano de Ação 
Setorial 

 

 

Figura 3 – Horas/homem de capacitação promovida aos servidores nos últimos 5 anos 

 

       

  

 

Horas/Funcionário
13,48 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 720 

Em fevereiro de 2017 foi realizada reuniões setoriais referente ao planejamento estratégico nos 

seguintes setores: Atendimento (encanadores, leituristas e auxiliares de serviços gerais), Frota 

(motoristas), Centro de Educação Ambiental, CPD, Porteiros e Vigias, Serv. De Jardinagem, 

Limpeza Urbana Mutirão, Diretoria de Obras e Redes, CTR e RSS, ETA, Contabilidade, 

Manutenção Geral, Coleta de Lixo e Laboratório. Segue abaixo na Figura 4 o registro fotográfico 

de algumas reuniões. 

 

Figura 4 – Registro fotografico das reuniões realizadas em fevereiro de 2017 nos setores: 

Porteiros e Vigias, Serv. De Jardinagem, Diretoria de Obras e Redes, ETA e Laboratório. 

  

  

  

 

 

Para ilustrar alguns resultados provenientes do planejamento estratégico segue abaixo na figura 5 

uma ação recente que foi finalizada e é proveniente do plano de ação global do departamento, se 
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tratando portanto da melhoria do prédio da autoclave corrigindo uma situação de segurança 

retirando a caldeira que estava dentro do prédio para o lado de fora, construção de uma garagem 

para descarga dos resíduos sem interferência de chuvas e por fim a construção de um vestiário 

para higienização do servidor da autoclave.  

 

Figura 5 – Registro fotografico das alterações no predio da Autoclave adequando de acordo 

com as normas de segurança e necessidades dos usuarios. 

  
 

 

CONCLUSÃO 

O Planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que pode ser implantada e 

implementada de modo simples e se torna muito mais rica se a força operacional for inserida no 

estudo e na apresentação de propostas. A decisão final é sempre da Alta Direção, mas, 

considerando os apontamentos feitos pelo todo, tal decisão torna-se mais madura e eficaz, sendo, 

portanto,  aconselhável que o Planejamento assuma esse papel imprescindível nas tomadas de 

decisão. 

O bom desempenho das atividades hoje são consequências das decisões tomadas no passado. O 

futuro será uma consequência das escolhas e ações do presente e, desta forma, o planejamento 

feito participativamente trará, ao certo, resultados altamente satisfatórios interna e externamente. 
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RESUMO  

A água potável é um bem cada vez mais escasso, por isso, novas tecnologias que visam reduzir 

as perdas são altamente bem vindas, a telemetria no abastecimento de água é uma delas, essa 

técnica tem por objetivo a transmissão de dados de consumos, erros e alarmes dos hidrômetros 

via radiofrequência e/ou GSM/GPRS para um servidor, seja ele físico ou em nuvem, desta forma, 

o processamento destes dados é mais rápido, o que facilita um estudo mais aprofundado do perfil 

de consumo das ligações de água pelas empresas de saneamento, reduz as perdas aparentes 
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pelos erros de medição e facilita a identificação para troca corretiva dos hidrômetros travados, 

além de detectar vazamentos internos e indícios fraudes. Pode-se ainda disponibilizar ao cliente 

final o acesso ao seu consumo horário de água. Este trabalho apresenta a implantação do sistema 

de telemetria que vem sendo desenvolvido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto no município 

de Guarulhos, o qual consiste no monitoramento remoto do consumo de água dos grandes 

consumidores, novos empreendimentos residenciais, comerciais e industriais e na medição de 

esgoto descartado na rede pública de indústrias que adquirem água de fontes alternativas. 

Palavras-chave: Leitura à distância, abastecimento de água, tecnologia dos hidrômetros, perdas 

aparentes, medição remota de esgoto. 

 

INTRODUÇÃO 

A tecnologia de telemetria possui como característica a agilidade no processo de recebimento dos 

dados dos medidores, também proporciona uma maior segurança ao cliente e ao leiturista, pois 

não tem a necessidade do funcionário entrar nos imóveis para realizar a leitura do hidrômetro, 

reduz os erros de leitura que ocasionam prejuízos tanto para a Autarquia como também para os 

clientes, além de proporcionar outros benefícios que serão abordados neste trabalho. 

A telemetria é um processo de leitura dos hidrômetros a distância que pode ser realizada de 

várias formas, entre elas a tecnologia de transmissão de dados via radiofrequência, onde se 

destaca a necessidade de liberação e homologação dos componentes e de suas características 

técnicas junto à ANATEL. (COELHO, 2009). 

Telemetria é o processo de medição remoto da variação das características dos objetos 

monitorados (por exemplo, fluxo de água num hidrômetro) que transfere os resultados a uma 

estação distante, onde serão analisados e consistidos (SILVA; MOREIRA, 2004). 

O SAAE Guarulhos com o objetivo de não ficar restrito a adquirir rádios, antenas e hidrômetros de 

um único fabricante, fato que resultaria no aumento do valor dos equipamentos devido à 

dependência, adotou a solução de trabalhar com hidrômetros com saída pulsada, pois nos permite 

que rádios de qualquer fabricante sejam acoplados a eles e para que a coleta das leituras seja 

feita faz-se uso das antenas repetidoras ou coletores do tipo walk-by para posterior transferência a 

um concentrador ou servidor. 

Segundo Silva et al, (2007), a telemetria é uma ferramenta importante para o acompanhamento do 

consumo de água, possibilitando identificar remotamente as anomalias que acontecem nos pontos 

de fornecimento de água, oferecendo recursos para tomada de decisões mais precisas no 

gerenciamento dessa atividade. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Atualmente o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos trabalha com três ações na 

transmissão remota de dados de medidores, sendo duas delas utilizadas na medição de água e a 

outra na medição de esgoto. 

 

Grandes Consumidores 

A primeira ação vem sendo desenvolvida nos grandes consumidores do município de Guarulhos 

que começaram a receber a telemetria que utiliza a tecnologia de radiofrequência para a 

transmissão de dados. Segundo Coelho (2009), esta tecnologia é de fácil aplicação, possui 

confiabilidade dos dados e a vantagem de ter um longo alcance de leitura. Para a implantação 

deste sistema no município, primeiramente foi necessária a instalação de toda infraestrutura de 

telemetria nas ligações, como, hidrômetro compatível, pois os que estavam instalados não eram 

compatíveis com a tecnologia; haste (poste) para suporte do rádio; cabeamento e rádio. Estas 

instalações foram realizadas em imóveis públicos e/ou particulares, como escolas, postos de 

saúde, hospitais, indústrias, comércios, entre outros, que foram previamente determinadas através 

do seu alto consumo de água.  

Na Figura 01 observamos o hidrômetro convencional, sem a saída pulsada e na Figura 02 o 

medidor ultrassônico com saída pulsada. 

 

Figura 01: Hidrômetro convencional sem saída pulsada 
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Figura 02: Hidrômetro Ultrassônico com saída pulsada 

        

 

Em paralelo a substituição dos hidrômetros a Autarquia instalou concentradoras e repetidoras em 

pontos estratégicos para cobrir a maior parte do município e receber sem nenhum tipo de 

interferência os dados enviados pelos rádios dos grandes consumidores, os locais de instalação e 

suas abrangências podem ser verificadas na Figura 03, onde os pontos azuis indicam os 

concentradores e repetidores e o circulo em volta sendo sua respectiva abrangência. 

 

Figura 03 – Antenas que fazem parte da infraestrutura implantada para recepção dos dados 

dos rádios transmissores 

 

Fonte: Google Earth editado pelo autor 
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As instalações dos rádios, equipamento denominado Transmissor Universal Dialog 3G (Figura 

04), foram realizadas simultaneamente com a substituição dos medidores, basicamente o rádio é 

conectado ao medidor, que recolhe os dados de leitura dos medidores por meio de pulsos e os 

transmitem utilizando radiofrequência. Conforme o fornecedor (AMRTEC), o dispositivo é 

impermeável e pode ser conectado em todos os medidores com saída pulsada presentes no 

mercado. Os rádios adquiridos pela Autarquia possuem quatro entradas (canais), ou seja, podem 

monitorar até quatro medidores simultaneamente.  

 

Figura 04: Transmissor Universal Dialog 3G – ARAD 

 

 

 

Porém, para que estes dados cheguem até o servidor da Autarquia, os rádios devem transmitir as 

informações para um repetidor (Figura 05) ou um concentrador, os repetidores são utilizados para 

a ampliação do alcance das transmissões ou como recurso em casos especiais para eliminar 

áreas de sombras, replicando os dados para um concentrador. Segundo o fornecedor (AMRTEC), 

este dispositivo consegue se adequar às condições adversas de recepção e é capaz de ampliar a 

área de recepção dos concentradores para um raio de até 5km, além de ser dotados de baterias 

recarregáveis de grande durabilidade que podem ser alimentados tanto pela rede elétrica quanto 

por painéis solares. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 727 

Figura 05: Repetidor Dialog 3G - ARAD 

 

 

Caso possua um concentrador próximo ao local do rádio, não há a necessidade da instalação de 

um repetidor, ou seja, os dados são enviados diretamente ao concentrador. Segundo o fornecedor 

(AMRTEC), o concentrador (Figura 06) nada mais é que um resistente computador industrial que 

recebe os dados das unidades medidoras, os interpreta, armazena e transmite 

ao gateway central. Sua capacidade de armazenamento é robusta e excedem 300 mil leituras. 

 

 

Figura 06: Concentrador Dialog 3G 

 

Fonte: AMRTEC 
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Instalada em pontos estrategicamente elevados, a antena do concentrador recebe transmissões 

das unidades medidoras em um raio de até 5Km, dependendo da topologia da região. 

Tendo em vista que não há regra para a distribuição dos locais dos clientes com grandes 

consumos, alguns locais, mesmo com a instalação de hidrômetros com saída pulsada e rádio 

ainda sim não tinham as leituras transmitidas para o sistema do SAAE, assim, para resolução do 

problema, foi implantado o sistema walk-by para a coleta das informações dos clientes cuja 

instalação estava fora da área de atuação das antenas, na Figura 07 é possível observar a viatura 

da Autarquia realizando a coleta dos dados por Walk-by.  

 

Figura 07: Viatura do SAAE fazendo a coleta de dados por walk-by. 

 

 

 

O Sistema Walk-By permite a coleta de dados mesmo em áreas não cobertas pela rede, além de 

permitir facilmente o gerenciamento dos componentes em campo, a informação da leitura pode 

ser armazenada em um notebook, tablet ou outros dispositivos portáteis para posterior exportação 

ao sistema de gestão de medições. Desta forma, é possível deslocar-se pelas rotas previamente 

determinadas, a fim de capturar as leituras dos medidores em um raio de até 500 metros. Esta 

solução também tem como vantagem a capacidade de configurar os medidores em campo a uma 

distância de até 500 metros, com uso da comunicação bidirecional, além de identificar os alarmes 

em tempo de leitura sem que seja preciso o uso de comandos adicionais. 
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Na Figura 08 observamos a transferência dos dados de leituras captados para um servidor, onde 

são armazenados. Os dados de leituras captados são transmitidos para um portal, conforme 

apresentado pela Figura 09 onde os alarmes referentes a fraudes e vazamentos são tratados. 

 

Figura 08: Computador recebendo os dados coletados pelo walk-by 

 

 

 

Atualmente, pelo sistema é possível consultar o nº do hidrômetro, leitura, data da última leitura, 

tempo sem leitura, identificação do rádio e os concentradores e repetidores que estão 

armazenando e transmitindo os dados. 

 

Figura 09: Portal de informações de consumo 

 

 

No caso da Figura 09 o portal apresentado é disponibilizado pelo fornecedor dos rádios utilizados 

nos grandes consumidores, pois o SAAE ainda está desenvolvendo sistema próprio para receber 

os dados de leitura diretamente, sem a interface com o portal do fornecedor dos rádios. Até o 

momento foram realizadas 506 instalações e parametrizações dos rádios transmissores das 
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ligações dos grandes consumidores que estão cadastrados na Autarquia, com envio remoto de 

leitura e outros dados como alarme de vazamento, desconexão fraudulenta, subvazão, 

sobrevazão e retorno de água.  

 

Novos Empreendimentos 

A segunda ação é a implantação obrigatória do sistema de telemetria para os novos condomínios 

residenciais, comerciais e industriais, sendo este um requisito indispensável para a efetivação da 

ligação de água dos empreendimentos, neste caso, a tecnologia a ser utilizada fica a cargo do 

cliente, podendo ser utilizadas as tecnologias de radiofrequência e/ou GSM-GPRS.  

Hoje, a implantação da telemetria é um requisito imprescindível para a ligação de água dos novos 

empreendimentos, cabendo ao SAAE, através de um documento denominado Declaração de 

Exigências Técnicas, à regulamentação e posterior aprovação deste sistema.  

Como o sistema da ARAD já foi tratado no capítulo anterior, grandes consumidores, neste capítulo 

será detalhado o sistema da DIEHL, que está presente na maioria dos condomínios residenciais 

no município. 

Neste sistema, o rádio é acoplado ao hidrômetro e os dados são enviados para o concentrador 

que fica instalado em uma área comum do empreendimento, abaixo na Figura 10A observa-se o 

rádio, denominado pelo fabricante de IZAR, e ao lado, na Figura 10B, o shaft de um condomínio 

onde estão localizados os quatro medidores de um respectivo andar, observa-se que os rádios já 

se encontram acoplados.  

 

 

    Figura 10A: IZAR Rádio Diehl                 Figura 10B – Rádio acoplado nos medidores 

                                      

 

 

Da mesma forma que o sistema da ARAD, o envio dos dados para a autarquia depende de outro 

dispositivo, no sistema da Diehl denominado de Izar Rdc Standard que é um concentrador de 

dados que possui configuração remota e local, coleta e processa até 1000 dispositivos de rádio, 

além de exportar os dados de forma comprimida e criptografada para um servidor utilizando a 
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tecnologia GSM-GPRS. Na Figura 11, observa-se o concentrador instalado em uma área comum 

do condomínio Flex Guarulhos, nota-se que ele possui uma antena externa que tem por objetivo 

aumentar o alcance para receber os dados dos rádios mais distantes que estão acoplados nos 

submedidores e no medidor máster do condomínio. 

 

 

Figura 11: Concentrador Diehl 

                

 

 

A tecnologia da ARAD também é utilizada nos novos empreendimentos, na Figura 12, 

observamos o shaft com três rádios (cada um com quatro canais) conectados aos submedidores 

de um condomínio residencial no município de Guarulhos. 
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Figura 12 – Rádios da ARAD conectados nos submedidores 

 

 

Atualmente, o município possui 16 (dezesseis) condomínios que estão com a telemetria instalada, 

sendo duas empresas que estão homologadas para o fornecimento do serviço de implantação de 

telemetria nestes condomínios, a ARAD que transmite os dados para a Autarquia via 

radiofrequência e a segunda a DIEHL que transmite os dados via GSM-GPRS, porém é 

importante ressaltas que as duas tecnologias podem ser coletadas também via Walk-by. 

 

Medição Remota de Esgoto 

A terceira forma de transmissão remota de dados vem sendo utilizada nos medidores de esgoto, 

ou seja, em sua maior parte são medidores instalados em indústrias que possuem uma fonte 

alternativa de água, como por exemplo, poços ou aquisição de água através de caminhão pipa, 

desta forma, tornou-se necessário a instalação de um medidor de esgoto com transmissão remota 

dos dados, utilizando-se também a tecnologia GSM-GPRS, este medidor contabiliza e envia à 

Autarquia o volume de esgoto que é descartado pela indústria, sendo possível realizar a cobrança 

correta da utilização da rede pública de esgoto. 

Em relação aos medidores de esgoto que utilizam o sistema de telemetria, a autarquia conta 

atualmente com medidores em grandes indústrias do ramo alimentício que adquirem água através 

de fontes alternativas. Cabe informar que o modelo executado difere do sistema dos grandes 

consumidores e condomínios, pois exige cuidados quanto ao controle da qualidade do efluente a 

ser lançado na rede pública, daí a necessidade de implantação de caixa retentora de gordura, 

conforme apresentado na Figura 13. 
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Figura 13: Projeto para instalação do medidor de esgoto desenvolvido pelo SAAE 

 

Fonte: Projeto SAAE 

 

Desta forma, realizou-se um projeto piloto onde a indústria e a Autarquia agiram de forma 

conjunta, o SAAE com a mão de obra e a indústria com a aquisição do medidor de esgoto. Na 

Figura 14 é possível observar as caixas, após a conclusão da obra. 

 

Figura 14: Instalação executada pelo SAAE vista lateral 

 

 

Este medidor possui um painel secundário (Figura 15) que faz a transmissão dos dados para um 

servidor, o qual a Autarquia acessa via internet as informações de consumo, erros e alarmes. 

Neste sistema é possível visualizar os dados em tempo real do totalizador do medidor (FlowTotal 

1) como também da vazão instantânea (FlowRate 1), em outras telas é possível ainda verificar o 

histórico horário, gráficos e a indicação de alarmes, conforme Figura 16, estas ferramentas 

auxiliam na identificação de águas pluviais nas instalações de esgoto e identificação de 

vazamentos internos de água que ocasionaria um aumento na vazão do medidor, como também, 

vazamentos externos de esgoto o que ocasionaria uma diminuição da vazão no medidor.       
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Figura 15: Painel de telemetria implantado 

 

 

 

Figura 16: Portal de informações das medições de esgoto, no detalhe o registro da vazão 

instantânea e do volume totalizado 

 

Fonte: Vectora SYS 

 

Para a medição de esgoto são analisados os possíveis “grandes consumidores de água” que 

podem ser grandes polos geradores de esgoto, porém, por não possuírem ligação de água oficial 

junto ao SAAE ou por possuírem ligação simples de ¾” não eram vistos como grandes 

consumidores, entretanto eram responsáveis por sobrecargas e entupimentos em redes coletoras 

de esgoto devido ao elevado volume de efluente lançado e em muitos casos com carga poluente 

fora do padrão especificado pela legislação pertinente vigente.  
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Desse modo, a medição do volume de esgoto lançado à rede pública, além de permitir a cobrança 

justa pelo uso do sistema coletor público, também fornece ao SAAE parâmetros de 

dimensionamento para readequação dos sistemas, evitando assim que projetos sejam 

desenvolvidos desde a sua concepção com parâmetros subestimados. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

As três ações estão sendo implantadas há pouco tempo e por este motivo são encontradas 

algumas dificuldades, deficiências e equívocos que estão sendo corrigidos e melhorados, como 

exemplo, nos primeiros rádios instalados nos grandes consumidores, onde se utilizava apenas um 

canal e os outros três canais ficavam inutilizados, não era realizada a desativação destes três 

canais, o que ocasionava a transmissão de leituras zeradas para o concentrador, e 

consequentemente para os servidores da Autarquia, ocupando espaços desnecessários. 

Porém, também já se obteve sucesso, na figura 17, é possível verificar que existe um vazamento 

de água em um apartamento vago de um condomínio que possui a telemetria implantada, através 

do consumo constante de água durante o dia, o alarme de vazamento foi constatado e 

confirmado. 

 

Figura 17 – Vazamento constatado através do monitoramento do consumo. 

 

Fonte: Diehl 

 

 

A tecnologia de telemetria torna-se vantajosa para ambos os lados, autarquia e cliente, pois a 

exemplo do caso acima, o cliente(condomínio) foi comunicado assim que identificado o vazamento 

e o condomínio por sua vez entrou em contato com o proprietário do apartamento que sanou o 

vazamento. 
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CONCLUSÃO 

O município de Guarulhos desde o ano de 2015 vem se atualizando em relação às tecnologias de 

leitura remota dos medidores de água e esgoto, cabe ressaltar que implantação da telemetria 

implicou em um redimensionamento das atividades de pelo menos 6 (seis) setores da Autarquia: 

micromedição, cadastro comercial, controle de perdas, informática, planejamento e almoxarifado, 

além dos contratos com empresas externas para o fornecimento, instalação e parametrização dos 

equipamentos. 

Futuramente seria interessante realizar a integração deste sistema de telemetria com o aplicativo 

já existente do SAAE Guarulhos, onde o cliente poderia ter acesso ao consumo instantâneo, 

receber alarmes de vazamento, entre outros serviços no seu smathphone e/ou tablet. 
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RESUMO  

Visando garantir o atendimento de todas as exigências técnicas e legais e permitir ainda a busca 

constante da excelência no atendimento às partes interessadas no negócio e a preservação da 

imagem da empresa, é primordial a adoção de sistemáticas de controle baseadas em ferramentas 

de gestão que auxiliarão a Alta Direção a tomar as ações adequadas diminuindo riscos, despesas 

desnecessárias, retrabalhos, atrasos, insatisfações, reclamações, quebra de acordos. Desta 

forma, é comum que as empresas interessadas na implantação de ferramentas de gestão 

(informações documentadas, registros, indicadores de desempenho, planejamento estratégico, 

treinamentos, gerenciamento de processos) procurem no mercado consultoria/assessoria para 

auxiliar nesta tarefa. No entanto, se as empresas passarem a pensar em modelos de cooperação 

técnica entre si, ou seja, aquelas que já possuem estrutura de gestão e controle, certificação e 

experiência, poderão compartilhar através de consultoria e assessoria com as empresas que 

estão na fase inicial ou que tenham interesse em implantar as ferramentas necessárias para 

atingirem a eficiência, eficácia de suas atividades, além da elevação de sua imagem. 

 

Palavras-chave: Gestão, Qualidade, Auditorias, Melhorias Contínuas, Ações Corretivas, Ações 

Preventivas, Controle, Padronização, Novos Negócios. 
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INTRODUÇÃO 

Visando garantir o atendimento de todas as exigências técnicas e legais e permitir ainda a busca 

constante da excelência no atendimento às partes interessadas no negócio e a preservação da 

imagem da empresa, é primordial a adoção de sistemáticas de controle baseadas em ferramentas 

de gestão que auxiliarão a Alta Direção a tomar as ações adequadas diminuindo riscos, despesas 

desnecessárias, retrabalhos, atrasos, insatisfações, reclamações, quebra de acordos. 

Desta forma, é comum que as empresas interessadas na implantação destas ferramentas de 

gestão, como por exemplo, as do sistema de gestão da qualidade com base na norma NBR ISO 

9001 (indicadores de desempenho, planejamento estratégico, gestão dos recursos humanos, 

mapeamento e gerenciamento dos processos), procurem no mercado consultoria ou assessoria 

especializada para auxiliar nesta tarefa. 

No entanto, se as empresas passarem a pensar em modelos de cooperação técnica entre si, ou 

seja, aquelas que já possuem estrutura de gestão e controle implantadas, certificação e 

experiência, poderão compartilhar através de consultoria ou assessoria com as empresas que 

estão na fase inicial e que tenham interesse em implantar as ferramentas necessárias para 

atingirem a eficiência, eficácia de suas atividades, além da elevação de sua imagem. 

O presente trabalho visa demonstrar que o investimento, tanto financeiro como a disponibilização 

de horas da equipe entre os cooperados, poderá trazer um retorno imediato para o negócio de 

ambas as empresas, pois a experiência na área de saneamento permitirá antecipar etapas que 

uma consultoria não ligada a esta área teria que percorrer.   

Sem dúvida nenhuma fortalecerá os serviços municipais de saneamento, pois a Alta Direção e o 

corpo de empregados poderão criar sua informações documentadas, registros e indicadores de 

forma a padronizar suas rotinas de trabalho, buscando certificações de sistemas de gestão, como 

de gestão da qualidade com base no atendimento dos requisitos da norma NBR ISO 9001. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O processo inicia-se com o envio de ofício formal à empresa que poderá fornecer todo o suporte 

técnico e administrativo, solicitando verificação da viabilidade em formalizar o Termo de 

Cooperação Técnica, com o conteúdo necessário. Os departamentos jurídicos de ambas as 

empresas avaliam a proposta e deliberam. A partir do aceite, as empresas começam a elaborar o 

plano de trabalho e o dimensionamento das equipes para desencadear, então, a implantação das 

ferramentas de gestão. 
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Tabela 1 – Cronograma de trabalho (proposta) 

Atividades 
Meses 

J F M A M J J A S O N D

01. Composição dos grupos de trabalho             
02. Sensibilização dos empregados             
03. Definição da abrangência da norma (ISO)             
04. Capacitação sobre a norma (ISO)             
05. Elaboração - informações documentadas             
06. Elaboração - política da qualidade             
07. Elaboração - organogramas              
08. Elaboração - mapa de processos             
09. Elaboração - indicadores de desempenho             
10. Capacitação de auditores internos             
11. Auditoria interna             
12. Auditoria preliminar para a certificação             
13. Auditoria final pela entidade certificadora             
 

A adoção de um Sistema de Gestão da Qualidade é uma decisão estratégica da empresa. O seu 

projeto e implementação são influenciados por várias necessidades, objetivos específicos, 

produtos fornecidos, processos empregados, tamanho e estrutura organizacional, avaliação da 

satisfação dos clientes e transparência pública. 

Para que isso ocorra, torna-se necessária a adoção de princípios de gerenciamento como: 

 liderança, que é evidenciada pela promoção e manutenção do envolvimento e 

comprometimento dos colaboradores; 

 abordagem de processos com o controle dos procedimentos visando o aumento da satisfação 

do cliente; 

 melhoria contínua beneficiando ações que agreguem valores aos clientes internos, externos e 

fornecedores com tomadas de decisões baseadas em fatos reais. 

A aplicação dos conceitos da norma NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade permite a 

adoção dos requisitos necessários para o desenvolvimento das atividades da empresa, 

adequando os setores e trabalhando em processos. Permite demonstrar a capacidade em 

fornecer de forma coerente, produtos e serviços que atendam não somente os requisitos dos 

clientes, mas como também os requisitos regulamentares aplicáveis. 

Com o Termo de Cooperação Técnica assinado, iniciam-se as visitas e as entrevistas para a 

formalização das informações documentadas, registros e indicadores. Define-se também o 

representante da Alta Direção, que independentemente de outras responsabilidades, deverá:  

 assegurar que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade sejam 

estabelecidos, implementados e mantidos,  

 relatar o desempenho do sistema de gestão da qualidade e qualquer necessidade de 

melhoria,   
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 assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a 

organização, e 

 assegurar a ligação com partes externas em assuntos relativos ao sistema de gestão da 

qualidade. 

Define-se na sequência, o escopo da certificação e o mapa de processos juntamente com todas 

as suas interações (entradas e saídas, objetivos e metas, atividades principais e indicadores de 

desempenho). 

 

Figura 1 – Mapa de processos e interações (sugestão) 

 

 

Iniciam-se na empresa as palestras e reuniões de sensibilização, as visitas internas e toda a 

divulgação conceitual do Sistema de Gestão. 

A fim de atender os requisitos da norma NBR ISO 9001, elencam-se os grupos de trabalho 

responsáveis pela discussão e elaboração de procedimentos de controle de: 

 informações documentadas e registros: que irão assegurar a manutenção, atualização e 

distribuição de forma controlada; 

 requisitos regulamentares: realizando a Identificação dos Requisitos Legais aplicáveis aos 

produtos e serviços; 

 fornecedores: para garantir a qualidade dos produtos adquiridos conforme requisitos 

especificados; 

 ações preventivas: que eliminam as causas de não-conformidades potenciais; 

 ações corretivas: que eliminam as causas e repetição das não-conformidades encontradas; 
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 identificação de produtos não conformes: através de procedimento padrão de inspeção e 

atividades necessárias para assegurar que os produtos estejam conforme requisitos 

especificados; 

 gestão de riscos.  

O gerenciamento das informações documentadas deve observar as seguintes etapas: 

1. Elaboração: esta etapa é realizada pelos setores da empresa, que enviará ao Gestor da 

Qualidade o arquivo (texto e anexos) na forma digital, para padronização e codificação. 

Também deverá informar se após a aprovação, poderá ser disponibilizada e divulgada. 

2. Identificação: as informações documentadas possuirão uma identificação padronizada, 

através de um cabeçalho e/ou rodapé com as seguintes informações: 

 logotipo da empresa, descrição e código; data de emissão, de aprovação, número da 

página e o total de páginas; número da revisão e campo para assinatura do responsável 

pela aprovação. 

E como exemplo, poderão receber a seguinte codificação: Y.XX 00, onde: 

 

 Tabela 02: Diretoria de aprovação  Tabela 03: Tipo da informação documentada 
 

SIGLA - Y DIRETORIA SIGLA - XX TIPO 
P Presidência IT Instrução Técnica 
A Diretoria Administrativa MA Manuais 
C Diretoria Comercial NT Norma Técnica 
F Diretoria Financeira PR Procedimento 
T Diretoria Técnica PO Políticas e Objetivos 

 00 - número sequencial de cadastramento. 

 

3. Padronização: nesta etapa o Gestor da Qualidade irá identificar a informação documentada e 

efetuar a numeração, o acerto das datas e sua revisão. 

4. Aprovação/Reaprovação: nesta etapa o Gestor da Qualidade irá efetuar a impressão do 

arquivo e encaminhará ao responsável pela aprovação/reaprovação (tabela 02).  

5. Análise Crítica e Revisão: cabe ao responsável pela elaboração da informação 

documentada, efetuar sua análise crítica e a verificação da necessidade de revisão. Os 

critérios de controle das informações documentadas revisadas serão os mesmos das emitidas 

pela primeira vez. Ao serem revisadas, serão acrescidos em uma unidade à revisão atual.  

6. Divulgação: nesta etapa o Gestor da Qualidade efetuará a comunicação e disponibilização da 

informação documentada nova ou revisada.  

7. Distribuição: nesta etapa o Gestor da Qualidade efetuará a distribuição de cópias, 

adequando a lista de controle. No caso de informações documentadas novas, caberá ao 

elaborador informar a relação dos setores (assinantes) que deverão receber cópia controlada 

destes. No caso revisões, será seguida a lista de distribuição da versão anterior. As 
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informações documentadas obsoletas deverão ser devolvidas impossibilitando desta forma, o 

uso indevido das informações nestas contidas. As cópias poderão receber um carimbo, 

apenas na primeira página: 

 CÓPIA CONTROLADA: sempre na cor vermelha, sendo utilizado quando houver a 

necessidade de garantir a sua substituição devido revisão/reaprovação; 

 CÓPIA: na cor azul, sempre que não houver a necessidade de garantir a sua 

substituição, por tratar-se de simples consulta ou quando for utilizada em editais, 

protocolos, processos, despachos, etc; 

 OBSOLETO: na cor preta, sendo utilizado quando a informação documentada for 

substituída por motivos de revisão. 

 

Figura 2 – Informação Documentada (modelo) 

 

 

A descrição das informações documentadas retidas (registros) apresenta os resultados obtidos ou 

provê evidências de atividades realizadas.  Registros podem ser usados por exemplo, para 

documentar a rastreabilidade e prover evidência de verificação de ação preventiva e de ação 

corretiva. São utilizadas para demonstrar o atendimento aos requisitos dos sistemas de gestão 

requeridos nas atividades-chaves dos processos e devem: 

 ter fácil acesso e recuperação; 

 ter seu armazenamento e preservação, incluindo a legibilidade; 

 ser controlados quanto às alterações; 

 ser prontamente identificáveis. 

Cada setor é responsável pela definição da sistemática de controle e pelo conteúdo de seus 

registros. Estes poderão ser controlados conforme a figura abaixo. 
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Figura 3 – Controle da Informação Documentada Retida - Registros (modelo) 

 

 

Para assegurar que todos os resultados planejados tenham sido implementados com eficácia, são 

realizadas auditorias internas, pela própria empresa ou em seu nome, para propósitos internos 

efetuando o último ajuste antes da auditoria externa, identificando a conformidade da organização 

quanto ao cumprimento dos requisitos normativos. 

A empresa deve realizar auditorias internas, levando em consideração a situação e importância 

dos processos e as áreas envolvidas, bem como os resultados de auditorias anteriores. A seleção 

dos auditores e a execução das auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do 

processo de auditoria. Os auditores passam auxiliar seus próprios processos como multiplicadores 

de conhecimento. E devem estar atentos às suas atitudes que podem ser classificadas em 

desejáveis e indesejáveis conforme figura a seguir. 

 

Figura 4 – Atitudes de auditores 

 

As conformidades, oportunidades de melhoria, observações e não-conformidades identificadas 

são encaminhadas aos setores responsáveis para verificação da causa raiz dos problemas e o 

apontamento das ações necessárias para sua correção. A figura a seguir ilustra os caminhos 

desta tratativa. 
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Figura 5 – Tratamento dos relatórios proveniente de auditorias 

 

 

E formando o seu próprio time de auditores, a empresa multiplica os conhecimentos, atuando de 

forma direta na melhoria continua. A validação e o entendimento da política e objetivos da 

qualidade por toda a empresa, em todos os níveis, faz com que o sistema de gestão se fortaleça e 

possa servir de base para futuras certificações de gestão. 

Deste momento em diante, passa a ser aplicado o ciclo PDCA: Planejar (plan), Executar (do), 

Checar (check), Agir (act) para que o Sistema possa melhorar continuamente com eficiência e 

eficácia. 

 

Figura 6 – Ciclo PDCA 

 

Outra ferramenta importante para a gestão da empresa é o planejamento estratégico que pode 

usar como base as perspectivas do Balanced Scorecard, possibilitando um acompanhamento real 

dos objetivos propostos pela empresa e a tomada das ações necessárias para garantir o 

desempenho financeiro ao longo do tempo. O conjunto abrangente de medidas serve de base 

para o sistema de medição, por meio do qual o desempenho organizacional se fortalece e permite: 
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 esclarecer, traduzir e divulgar a visão e a estratégia da empresa; 

 alinhar as metas à estratégia da empresa; 

 relacionar os objetivos estratégicos com as metas a longo prazo; 

 identificar e alinhar as iniciativas estratégicas; 

 promover ciclicamente revisões estratégicas; 

 aperfeiçoar a estratégia; e 

 fortalecer os sistemas de gestão. 

 

Figura 7 – Perspectivas do Balanced Scorecard 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Ao decidir implantar as ferramentas de gestão, criando sua documentação: normas, instruções, 

manuais, procedimentos e resoluções, a empresa tem condições claras e transparentes de expor 

suas atividades e apresentar os registros das ações tomadas, evidenciando o andamento dos 

investimentos, além de deixar para a consulta pública o esclarecimento real que reflete a 

aplicação do dinheiro público. Criando o sistema de indicadores de desempenho atua diretamente 

em um conjunto abrangente de medidas que serve de base para o fortalecimento da estratégia do 

seu negócio, pois contribui para o acompanhamento do desempenho financeiro ao longo do 

tempo. Torna-se fácil: 

• esclarecer, traduzir e divulgar sua visão de negócio e a missão; 

• alinhar as metas à estratégia da empresa; 

• relacionar os objetivos estratégicos com as metas a longo prazo; 

• identificar e alinhar as iniciativas estratégicas;  

• promover ciclicamente revisões estratégicas; 

• aperfeiçoar e melhorar continuamente o Sistema de Gestão da Qualidade. 
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Figura 8 – indicador de desempenho (sugestão) 

  

 

A Cooperação Técnica é um caminho muito viável, não só em termos econômicos, mas 

principalmente na facilidade de troca de experiência devido a plataforma de trabalho comum entre 

as partes. Sendo assim, o compartilhamento das informações permite repensar sistemáticas de 

trabalho, treinar equipes, conhecer novos horizontes, agilizar tratativas. 

É um processo que pode ser multiplicado, pois hoje a empresa que busca a cooperação técnica 

com outras empresas que já possui avanço, poderá amanhã ser procurada para aplicar seus 

conhecimentos e habilidades. 

Trata-se de um legado aos serviços municipais de saneamento, que fortalecerá seus processos e 

permitirá ainda incentivar e promover a criação de sistemas e arranjos institucionais que atendam 

aos anseios dos cooperados, visando à melhoria dos serviços de saneamento rumo à 

universalização. 

 

CONCLUSÃO 

É importante ressaltar que a normatização dos processos é cada vez mais utilizada como uma 

ferramenta para se alcançar a redução de custos da produção e garantir a qualidade do produto 

final, mantendo o sistema existente, implantando melhorias contínuas e buscando certificação, 
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como por exemplo, ISO 9001 de reconhecimento internacional na gestão da qualidade, incluindo 

as ferramentas utilizadas. 

 

Figura 9 – Selo Internacional de reconhecimento – Certificação Sistema de Gestão da 

Qualidade 

 

 

Traduz a missão e a estratégia da empresa em objetivos e medidas tangíveis, elencando ações 

que contemplam a política e os objetivos da qualidade. 

Procura garantir que nenhuma liberação do produto ou a entrega do serviço prossiga até que 

todas as providências planejadas tenham sido satisfatoriamente concluídas. Minimiza os impactos 

provocados ao meio ambiente, atendendo a legislação aplicável e respeitando a propriedade dos 

clientes. 

Permite o aprimoramento das técnicas da empresa, o emprego das ferramentas e equipamentos 

adequados, o gerenciamento financeiro, a logística, a fiscalização de terceiros e a avaliação da 

satisfação dos clientes em relação aos serviços executados. 

O acompanhamento das ações implementadas fornece subsídios para a empresa certificar-se de 

que todas as atividades e ações em prol da correção ou prevenção eliminem a causa raiz dos 

problemas. 

Este trabalho deixa as empresas de portas abertas para troca de conhecimentos quanto à 

aplicação de boas práticas relacionadas com a gestão dos serviços públicos de saneamento 

através de cooperações técnicas entre si. Além de poder ser encarado como nova receita, ou 

seja, como um novo negócio. 

As empresas cooperadas recebem mutuamente benefícios, pois mesmo aquela que tenha mais 

vivência acaba percebendo, no decorrer do trabalho, oportunidades de melhorar seus processos. 

Assim o investimento financeiro se justifica, uma vez que o trabalho a ser prestado terá um caráter 

direcionado, pois ambas empresas vivenciam a mesma realidade em termos de prestação de 

serviços e rotinas diárias. É difícil mensurar o ganho com o aprendizado intelectual, que a troca de 

experiências possibilita. Outro fator relevante é o dimensionamento das equipes, que permite 

utilizar da melhor forma possível as horas/homens empregadas.  
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É importante ainda ressaltar que as informações só passam a ter valor quando elas são 

trabalhadas, gerenciadas e disponibilizadas para que ações futuras possam ser bem planejadas e 

executadas. 
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RESUMO 

Experiência vivida pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira no processo de 

implantação de um Sistema da Qualidade, desde as ações iniciais até a definição do modelo a ser 

adotado, no caso a norma NBR ISO 9001:2008; a motivação que nos levou à tomada desta 

decisão; a sistemática de trabalho adotada; as dificuldades encontradas durante o transcorrer do 

processo; a seleção dos indicadores de desempenho; o processo de Certificação do Sistema em 

si e, finalmente, os benefícios observados. Alguns obstáculos á implantação de sistemas, 

programas ou mesmo ferramentas da qualidade podem existir, exigindo uma especial atenção dos 

gestores, porem, quando bem planejadas, podem ser satisfatoriamente contornadas.  

Palavras-chave: Sistema de Gestão da Qualidade; Implantação ISO 9001; Motivações para a 

certificação. 

 

INTRODUÇÃO 

A noção de qualidade não é algo recente, pois desde cedo os consumidores manifestaram o seu 

interesse pela qualidade de produtos ou serviços, inspecionando e controlando os mesmos. Está, 

assim, relacionada com o ―grau de satisfação de requisitos dados por um conjunto de 

características intrínsecasǁ (IPQ, 2005:16). 

A certificação contribui para a introdução de uma filosofia de qualidade nas empresas, embora 

também seja notório que alguns gestores certificam as suas organizações por imitação (António e 

Teixeira, 2009). 
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Um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) ―permite criar o enquadramento certo para a 

melhoria contínua, de modo a incrementar a probabilidade de aumentar a satisfação dos clientes e 

das outras partes interessadas. (IPQ, 2005:9). 

Segundo Coelho (2006a, 2006b) ―a certificação enquanto ferramenta de gestão, é relevante para 

a inovação e desenvolvimento sustentável de uma organização, e é um resultado de ―uma boa 

gestão, ―um fator de motivaçãoǁ e de ―reconhecimento do desempenho da empresa.  

O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência vivida pelo SAAE – Serviço Autônomo de 

Água e Esgotos de Itapira no processo de implantação de um Sistema da Qualidade, desde as 

ações iniciais até a definição do modelo a ser adotado, no caso a norma NBR ISO 9001:2008; a 

motivação que nos levou à tomada desta decisão; a sistemática de trabalho adotada; as 

dificuldades encontradas durante o transcorrer do processo; a seleção dos indicadores de 

desempenho; o processo de Certificação do Sistema em si e, finalmente, os benefícios 

observados. 

Alguns obstáculos á implantação de sistemas, programas ou mesmo ferramentas da qualidade 

podem existir, exigindo uma especial atenção dos gestores, porem, quando bem planejadas, 

podem ser satisfatoriamente contornadas. Acreditamos que, com esta apresentação, possamos 

incentivar outras empresas do ramo de saneamento básico a decidirem pela implantação de um 

Sistema da Qualidade com base nesta norma. 

Itapira é um município do estado de São Paulo, com população estimada em 72.514 hab. (Censo 

IBGE/2014). De acordo com o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 

seu IDH é considerado médio, sendo 213º maior do Estado e 703º maior do país. Está localizada 

ao lado do Circuito das Águas paulista e do polo industrial emergente do Sul de Minas Gerais. 

Dista apenas 159 km da cidade de São Paulo. Itapira integra a Região Administrativa de 

Campinas, polo irradiador de tecnologia de ponta para a modernização industrial, distante a 

apenas 70 Km de Itapira. Como destaque da infraestrutura social, além da Saúde, Educação, no 

que diz respeito a Saneamento Básico, Itapira apresenta um sistema de tratamento e distribuição 

de água composto  

de uma Estação de Captação de água, uma Tratamento de Água e Poços Artesianos garantindo o 

fornecimento de Água potável a 100 % da população, tanto na sede do município quanto nos 

Distritos, bem como, está plenamente consciente de que a defesa do meio-ambiente é essencial: 

coleta e trata 100% dos esgotos residenciais (sede e distritos).. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Padronização (também conhecido como normalização) é o processo de desenvolvimento e 

implementação de normas técnicas. A padronização tem como objetivo definir especificações 

técnicas que auxiliem na maximização da compatibilidade, reprodutibilidade, segurança ou 
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qualidade de determinado processo, produto ou serviço. A implementação de padrões na indústria 

e no comércio tornaram-se extremamente importante com o começo da Revolução Industrial, 

onde havia necessidade de gerar grandes quantidades de produtos com qualidade homogênea. 

A padronização internacional começou pela área eletrotécnica, com a constituição, em 1906, da 

Comissão Internacional Eletrotécnica (IEC). O estabelecimento da Federação das Associações 

Nacionais de Padronização (ISA), com foco na engenharia mecânica, veio logo a seguir, em 1926.  

Porém, foi a Segunda Guerra Mundial que provocou um impulso nessa atividade. Os Estados 

Unidos, devido ao ataque japonês a Pearl Harbor, tiveram que adaptar suas indústrias, 

especialmente as mecânicas e metalúrgicas, para produzir canhões, aviões, navios, fuzis, etc. 

Como eles tinham que trabalhar contra o tempo, as atividades de fabricação foram divididas entre 

as diversas empresas que tinham maior afinidade com a produção daquele item específico. As 

peças passaram a ser produzidas em diferentes locais e enviadas para um local onde era feita a 

montagem final dos armamentos. Para que essa otimização do processo tivesse sucesso foi 

necessário que se investisse em padronização de medidas e intervalos de confiança para que as 

diversas peças se encaixassem entre si.  

Com o final do conflito em 1946, representantes de 25 países reuniram-se em Londres e criaram 

uma nova organização internacional, com o objetivo de facilitar a coordenação internacional e 

unificação dos padrões industriais. A Organização Internacional para Padronização (ISO) iniciou 

oficialmente as suas operações em 23 de fevereiro de 1947 com sede em Genebra, na Suíça. 

A normalização técnica baseia-se em resultados da ciência, da tecnologia e da experiência 

prática. Tem como conceito básico a obtenção do consenso entre as diversas partes envolvidas: o 

fabricante, o fornecedor e o cliente/usuário. A padronização busca a definição, a unificação e a  

simplificação, de forma racional, seja dos produtos acabados, seja dos elementos utilizados para 

produzi-los. 

 
Conceito de Qualidade: De acordo com o Dicionário Michaelis, a palavra “qualidade” deriva do 

latim “qualitate” e significa atributo, condição natural ou propriedade pela qual algo ou alguém se 

individualiza, distinguindo-se dos demais. A palavra também pode expressar o grau de perfeição, 

precisão ou conformidade a certo padrão. Em outras palavras, como afirma o Dicionário Aurélio, é 

a maneira de ser de algo ou alguém, sua superioridade ou excelência.  

A partir dessa definição pode-se afirmar que, aplicada ao ambiente organizacional, a qualidade é 

um dos atributos de um produto ou serviço. 

A Norma Brasileira ABNT NBR ISO 9000 define qualidade como “grau no qual um conjunto de 

características inerentes satisfaz a requisitos”. Ou seja, para que um produto ou serviço tenha 

qualidade, é fundamental saber a quem ele se destina e qual a sua expectativa. A qualidade de 

uma organização, portanto, dependerá do grau de satisfação de seus clientes com relação aos 
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produtos ou serviços que ela oferece. Para atender ao cliente, uma organização, seja ela uma  

indústria, uma prestadora de serviço ou um órgão governamental, reúne uma série de recursos 

como mão de obra, matéria-prima, equipamentos, conhecimento, tempo etc. Por meio de 

processos específicos, esses recursos são transformados no produto ou no serviço solicitado pelo  

cliente. A organização e o controle desses processos são o que irá garantir o nível de qualidade 

desse produto. A proposta de um Sistema de Gestão da Qualidade é exatamente esta: identificar, 

organizar e gerenciar os processos de uma organização, a fim de garantir a qualidade de seus 

produtos e/ou serviços. 

A Gestão de Qualidade é um conjunto de ações coordenadas que permitem gerenciar uma 

organização, objetivando a satisfação dos agentes intervenientes, o que inclui, principalmente, o 

cliente externo (DOUGLAS; COLEMAN; ODDY, 2003; FRANCESCHINI; GALLETO; CECCONI, 

2006). 

Para Lagrosen e Lagrosen (2003), um SGQ é uma reunião de técnicas e modelos de 

gerenciamento que visam à qualidade, tanto no setor de manufatura como no setor de serviços. 

Ele pode ser empregado em instituições de qualquer porte e nacionalidade (MACHADO; 

ROTONDARO, 2003). 

O SGQ é uma forma de gestão definida pela alta direção que se fundamenta na identificação de 

requisitos dos clientes, padronização de processos e melhoria contínua (VALLS, 2005; UENO, 

2008). 

ISO é a sigla de “International Organization for Standardization”, que significa “Organização 

Internacional para Padronização”, em português. 

A ISO é uma organização não governamental, fundada em Genebra, na Suíça, em 1947. 

Atualmente, a família ISO certifica produtos e serviços em mais de um milhão de organizações 

localizadas em pelo menos 157 países.  Essa normatização é realizada a partir de um grupo de  

normas técnicas que oferecem, entre outros, um modelo padronizado para o Sistema de Gestão 

da Qualidade. No Brasil, essas normas recebem também a sigla NBR e são elaboradas e 

coordenadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

A sigla para “International Organization for Standardization” deveria ser “IOS” e não “ISO”. No 

entanto, como em cada país de línguas diferentes existiria uma sigla diferente, os fundadores 

decidiram escolher uma só sigla para todos os países: “ISO”. Esta foi a sigla escolhida porque em 

grego isos significa "igual", o que se enquadra com o propósito da organização em questão.  

A ISO tem como objetivo principal aprovar normas internacionais em todos os campos técnicos, 

como normas técnicas, classificações de países, normas de procedimentos e processos, e etc. No 

Brasil, a ISO é representada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

ISO 9001 é um conjunto de normas de padronização ou normatização para um determinado 

serviço ou produto. A ISO 9001 tem como objetivo melhorar a gestão (administração) de uma  
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empresa e pode ser aplicado em conjunto com outras normas de funcionamento, como normas de 

saúde ocupacional, de meio ambiente e de segurança. 

Para obter a certificação da ISO, uma empresa deve cumprir certos requisitos. Através da ISO 

9001, uma empresa aplica nos seus processos padrões para o seu sistema de gestão e 

qualidade. Através da ISO 9001 uma organização melhora a prestação de serviço ao cliente. Além 

disso, também é usado para medir o nível de satisfação dos clientes, melhorando a eficácia da 

gestão da empresa. A versão brasileira da ISO 9001, designada como: ABNT NBR ISO 9001, que 

também tem como objetivo estabelecer normas consistentes que aumentam a qualidade dos 

processos de gestão.  

Em resumo, a ABNT NBR ISO 9001 é uma forma útil para que uma organização seja capaz de 

demonstrar que ela gerencia seu negócio e, desta forma, alcança uma qualidade consistente. 

A proposta de um Sistema de Gestão ou Gerenciamento da Qualidade é exatamente este: 

Identificar, organizar e gerenciar os processos de uma organização, a fim de garantir a qualidade 

de seus produtos e/ou serviços. 

Algumas das principais razões que levam á sua implementação são: 

• Padronização das atividades; 

• Melhor qualidade na prestação de serviços; 

• Otimização dos processos internos; 

• Maior facilidade para treinamento de funcionários; 

• Maior satisfação dos clientes; 

• Melhoria da imagem, cultura e desempenho da organização; 

• Aumento da produtividade e redução de custos; 

• Melhoria da comunicação; 

• Envolvimento da equipe na busca e definição de procedimentos e/ou  processos 

 
A ABNT NBR ISO 9001 possui uma característica prática, apresentando objetivamente os 

requisitos imprescindíveis á aplicação de um Sistema de Gestão da Qualidade eficaz e eficiente.  

Uma vez cumprido esses requisitos, a organização poderá solicitar  a certificação do Sistema de 

Gestão da Qualidade , segundo os padrões normativos. 

Após a introdução e algumas definições referentes ao Sistema de Gestão da qualidade, a partir do 

4º capítulo, a Norma apresenta os seguintes requisitos:  

Requisito 4 – Sistema de Gestão da Qualidade: Essa seção enfatiza a necessidade de 

documentar, implementar e manter um Sistema de Gestão da Qualidade, melhorando-o 

continuamente. Ao consultá-la, encontramos o requisito sobre a documentação, que inclui  

a elaboração de um Manual da Qualidade e a documentação dos processos. Esse requisito 

requer, ainda, declarações documentadas da política e dos objetivos da qualidade 
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Requisito 5 – Responsabilidade da Direção: Uma vez definida a política e os objetos da 

qualidade pela Alta Administração, cabe a essa direção comunicar a necessidade de melhoria 

contínua, de forma a atender aos requisitos dos clientes. É função da alta direção garantir que 

toda a equipe de colaboradores esteja consciente de suas responsabilidades e compreenda o 

impacto de suas decisões sobre a organização.  

 
Requisito 6 - Gestão de Recursos: Para que seja efetiva no dia a dia, a gestão da qualidade 

dependerá do uso de recursos apropriados para cada tarefa a ser executada. Isso inclui os 

executores dessas tarefas, as ferramentas e os serviços que necessitam para executá-las. 

O requisito competência argumenta que as pessoas envolvidas em um processo com requisitos 

específicos de competência devem ter comprovadas suas habilidades para executá-lo ou serem 

providas de treinamento apropriado à sua execução. 

 
Requisito 7 - Realização de Produto: Para a realização de um produto e/ou serviço com 

qualidade, é imprescindível que, em primeiro lugar, as necessidades do cliente sejam claramente 

compreendidas a fim de garantir a sua satisfação. Ou seja, antes de iniciar a execução de um 

produto é necessário que essa operação seja planejada com atenção. 

 
Requisito 8 - Medição, Análise e Melhoria: Do ponto de vista do Sistema de Gestão da 

Qualidade, os requisitos dessa seção são considerados a chave para o sucesso. Quando 

aplicadas, as medições devem ajudar a melhorar a organização, demonstrando a conformidade 

de seus produtos e serviços aos padrões requisitados. De acordo com esse requisito, a 

organização deverá iniciar as medições avaliando o nível de satisfação dos clientes. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Resultados de estudos apontaram como principais fatores de impacto na manutenção do sistema 

de gestão: a motivação da Alta Direção para o processo decisório de certificação do sistema de 

qualidade; a deficiência do processo de comunicação para a equipe e a atuação insatisfatória das 

lideranças na formação de uma cultura de qualidade, sendo o último, considerado fator  

determinante. Apesar dos avanços obtidos com o processo da qualidade, a empresa reconhece 

os desafios a serem enfrentados como a redução da resistência, para seu aprimoramento. 

A decisão de implementar um Sistema de Gestão da Qualidade no SAAE Itapira foi da Alta 

Direção, assim, o pensamento inicial foi de implementar um Sistema de Gestão da Qualidade com 

base nas normas diretamente relacionadas aos serviços de água e esgotos. Nestas condições, 

iniciamos um estudo com base no conjunto de normas NBR ISO  24510 – 24511 e 24512  que 

especificam os elementos dos serviços de água potável e de esgoto que possuem relevância e 
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interesse para os usuários, bem como fornece diretrizes sobre como identificar as necessidades e 

expectativas dos usuários e como avaliar se estão sendo satisfeitas. Fornecem também, diretrizes 

para a gestão dos prestadores de serviços de água e esgoto bem como para a avaliação destes 

serviços. O objetivo destas Normas não é estabelecer sistemas de especificações para apoio 

direto á certificação de conformidade, mas sim fornecer diretrizes para a melhoria contínua e para 

a avaliação dos serviços. A utilização destas Normas, NBR ISO 24510, 24511 e 24512, é 

voluntária, de acordo com as regras internacionais.  

A Norma NBR ISO 24510:2012 especifica os elementos dos “serviços de água potável e de 

esgoto” que possuem relevância e interesse para os usuários. Ela também proporciona diretrizes 

sobre como identificar as necessidades e expectativas dos usuários e como avaliar se estão 

sendo satisfeitas. Esta Norma tem natureza diferente da ABNT NBR ISO 24511 e da ABNT NBR 

ISO 24512. O público alvo desta Norma 24510 é constituído por autoridades competentes, 

titulares dos  

serviços e prestadores de serviços para  o atendimento das expectativas dos usuários. Ela é 

escrita da perspectiva dos usuários, em vez da perspectiva dos prestadores de serviços de água e  

de esgoto. Consequentemente, partes desta Norma, da ABNT NBR ISO 24511 e da  ABNT NBR 

ISO 24512 referem-se ás mesmas questões, mas as diretrizes que preconizam são 

complementares, devido as suas diferenças de perspectiva e de público alvo. 

A Norma NBR ISO 24511:2012 fornece diretrizes para a gestão dos prestadores de serviços de 

esgoto e para a avaliação dos serviços de esgoto. 

A Norma NBR ISO 24512:2012 fornece diretrizes para a gestão dos prestadores de serviços de 

água e para a avaliação dos serviços de água potável.  

O grande inconveniente destas normas é que elas não são “certificáveis”.  

 

Nestas condições, voltamos nossa atenção para a Norma NBR ISO 9001:2008.  

Partindo de uma decisão da Presidência do SAAE, o primeiro fator de impacto na 

aceitação/motivação do processo foi superado, pois, desde o princípio, houve um apoio total e 

uma cobrança efetiva da Alta Administração, tendo como objetivo a busca pelos benefícios que 

um sistema da qualidade (especificamente a NBR ISO 9001:2008) poderia proporcionar, tal como, 

tal como mencionado anteriormente: 

 Padronização das atividades; 

• Melhor qualidade na prestação de serviços; 

• Otimização dos processos internos; 

• Maior facilidade para treinamento de funcionários; 

• Maior satisfação dos clientes; 

• Melhoria da imagem, cultura e desempenho da organização; 
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• Aumento da produtividade e redução de custos; 

• Melhoria da comunicação interna e externa; 

• Envolvimento da equipe na busca e definição de procedimentos e/ou processos. 

 

A partir da decisão de implantação de um Sistema da Qualidade com base na Norma NBR ISO 

9001:2008, foram realizadas diversas reuniões com, praticamente, todos os funcionários da 

Autarquia, comunicando a decisão tomada, solicitando o comprometimento de todos, bem como 

apresentando, em linhas gerais, o seu significado e os benefícios esperados, reuniões estas, 

sempre coordenadas pelo presidente da Autarquia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE IMPLANTAÇÃO - PLANEJAMENTO 

 

# Decisão de implantação. Compromisso da Alta Administração. 

  

# Designação de responsabilidade pela Coordenação Geral. 

  

# Composição de Grupos de Trabalho. 

  

# Nivelação de conhecimentos do grupo de trabalho. 
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# Revisão da situação vs diretrizes da Norma.  

  

# Definição da abrangência da Norma. 

  

# Comunicação a todo pessoal da decisão de implementar o sistema. 

  

# Capacitação sobre a Norma. 

  

# Identificação dos componentes dos serviços de Águas. 

 

# Identificar os requisitos legais do sistema. 

  

# Identificar os componentes dos serviços de água e esgoto. 

  

# Identificar as diretrizes para definição da Política e Objetivos. 

  

# Identificar as diretrizes para definição da Missão, Visão e Valores. 

  

# Redigir e aprovar a Política e Objetivos. 

  

# Elaborar/Revisar os organogramas. 

  

# Elaborar um fluxo de trabalho geral. 

  

# Elaborar um fluxo de trabalho para o sistema de água. 

  

#Elaborar um fluxo de trabalho para o sistema de esgoto. 

  

# Elaborar fluxo de trabalho para a área Comercial 

  

# Elaborar fluxo de trabalho para a área de Recursos Humanos. 

   

# Elaborar fluxo de trabalho específico de cada área (Todas as áreas). 

  

# Revisão, controle e manutenção de registros. 
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# Definir manual de elaboração de normas e documentos. 

   

# Elaboração do Manual Descritivo dos Sistemas. 

  

# Elaboração e redação das normas e procedimentos gerais. 

  

# Elaboração e redação das normas e procedimentos específicos. 

  

# Revisão das instruções operacionais. 

  

# Capacitação do pessoal das áreas envolvidas. 

  

# Capacitação geral de todo o pessoal. 

 

# Definir critérios de avaliação. 

  

# Definir Indicadores de Desempenho. 

 

# Definir valores de referencia. 

  

# Planejamento de medições e acompanhamento dos indicadores. 

  

# Avaliação de desempenho vs objetivos. 

  

# Planejamento de melhorias. 

 

De conformidade com o planejamento, após a decisão de implantação, o passo seguinte foi a 

formação e posterior a oficialização do “GI - Grupo de Implantação”, constituído um representante 

de cada setor, definindo-se um coordenador do projeto. Juntamente com a formação deste grupo, 

foi indicado um “Representante da Direção”, o qual é uma exigência da norma que, independente 

de outras funções, irá desempenhar a função de Representante da Direção (RD) no Sistema de 

Gestão da Qualidade, tendo como função assegurar que os processos do Sistema de Gestão da 

Qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos; relatar à Alta Direção o desempenho 

do SGQ e qualquer necessidade de melhoria; assegurar a promoção da conscientização sobre os 

requisitos do cliente em toda a organização. Portanto, o RD (Representante da Direção) 

juntamente com o Gestor da Qualidade são os responsáveis Sistema de Gestão da Qualidade. É 
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ele, o Representante da Direção, quem vai dirigir a empresa rumo à certificação e por isso a 

escolha dessa pessoa deve ser realizada com muito cuidado para que o projeto não caminhe para 

o rumo errado. Após a aquisição da Norma NBR ISO 9001:2008, na ABNT, o passo seguinte seria 

a contratação de uma consultoria que nos orientasse neste projeto, na interpretação dos requisitos 

na norma, enfim, nos auxiliasse na elaboração de um planejamento de trabalho e condução do 

processo. Contando com nosso bom relacionamento com a Sanasa Campinas, foi assinado um 

acordo de cooperação técnica. A Sanasa obteve sua certificação em 2004, tendo uma larga 

experiência na implementação e manutenção do sistema, assim, pudemos contar com toda e 

experiência do Setor da Qualidade daquela Autarquia, cujo gerente, o engº Alessandro Siqueira 

Tetzner, disponibilizou toda a sua equipe, dando total apoio para que tivéssemos êxito em nosso 

projeto, iniciando com reuniões com nossos GI´s para interpretação dos requisitos da Norma e 

elaboração de um planejamento de trabalho. 

 

 

A Política da Qualidade, definida pela Alta Administração (Presidência), foi redigida da seguinte 

forma: 

“Fornecer à população de Itapira um excelente serviço de água potável e esgotamento 

sanitário visando à satisfação dos clientes, observando a conscientização e sensibilização 

quanto ao uso racional da água e respeito ao meio ambiente, através de: - Formação e 

capacitação técnica dos nossos funcionários; - Contribuição para a melhoria da qualidade 

de vida da população; - Melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade; - Estimular 

a participação dos funcionários nos projetos da empresa. 

Foi elaborado o “Manual da Qualidade”, tendo como objetivo descrever o Sistema de Gestão da 

Qualidade do SAAE, bem como proporcionar uma visão geral da Autarquia, contemplando os 

requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 (Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos). 

O escopo de Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade definido foi o seguinte: 

“Elaboração de projetos; Implantação e Manutenção de Redes de Distribuição de Água; 

Implantação e Manutenção de Redes de Coleta e Afastamento de Esgoto; Tratamento de 
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Água; Tratamento de Esgoto; Atendimento e Comercialização da Distribuição de Água, 

Coleta e Afastamento de Esgoto do Município de Itapira, SP.” 

 

Foram definidas normas com as diretrizes para elaboração e o controle de documento, controle de 

registros, controle de formulários, controle de produtos não conformes, treinamentos, calibração 

de instrumentos, indicadores de desempenho, enfim, para todo o sistema. 

A hierarquia de documentos definida foi de acordo com a figura abaixo: 

 

 

 

Atualmente contamos com 249 documentos do Sistema da Qualidade, sendo 7 manuais, 77 

normas de procedimentos, 30 instruções de trabalho, 119 formulários e 16 documentos 

complementares.  

De uma maneira geral, os Manuais descrevem as atividades e responsabilidades de cada setor; 

os procedimentos definem as atividades, descrevendo “quem” faz “o que”, “quando” e “onde”, e as 

instruções descrevem “como” fazer. Os Documentos Complementares, como o próprio nome diz, 

complementam as normas anteriores, tais como: organograma geral da Autarquia, Interação entre 

os processos, modelos de documentos, etc. 

Foi realizado um curso para formação de Auditores Internos, dirigido pelos Auditores Líderes da 

SANASA, sendo formados 14 auditores internos no SAAE. 
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Iniciamos o processo de implantação da NBR ISO 9001:2008 em fevereiro de 2014, que foi 

quando foi tomada a decisão, tendo sido concluído com as auditorias de Certificação em junho de 

2016. A duração deste projeto foi de aproximadamente 2 anos e meio para que houvesse a 

garantia da assimilação da nova cultura por todos os funcionários, bem como o total 

comprometimento de todos. Não houve a preocupação de apressar a conclusão, partindo-se para 

a finalização quando estivéssemos plenamente convictos da plena aceitação do novo status. 

Durante o período de implantação, foram realizadas 5 auditorias internas e duas externas, sendo 

a primeira em setembro de 2014, sendo uma auditoria de diagnóstico inicial realizada pelos 

auditores internos da SANASA,     a segunda foi realizada em janeiro de 2015 pelos auditores 

internos do SAAE após a conclusão do curso de auditores internos; a terceira foi realizada em 

abril de 2015 pelos auditores da SANASA em conjunto com os auditores internos do SAAE;  a 

quarta foi realizada em julho de 2015 pelos auditores internos do SAAE,  e a quinta foi realizada 

em setembro de 2015 pelos auditores internos da SANASA. A sexta auditoria foi realizada pela 

Fundação Vanzolini como uma pré auditoria antes da certificação, e a auditoria final de 

Certificação fases 1 e 2 foram realizadas em junho de 2016, obtendo-se a Certificação. 

Durante o processo de implantação, nas 5 auditorias internas, foram identificadas 147 

ocorrências, sendo 61 não conformidades, 86 observações, além de terem sido identificadas 110 

oportunidades de melhorias, 128 registros em conformidade com o sistema e constatadas 15 

ações de melhorias,  

mostrando a importância das auditorias no processo de condução e melhoria do sistema.  

Durante a Pré Auditoria de Certificação foram constatadas 11 observações e 6 oportunidades de 

melhorias e na Auditoria de Certificação foram registradas 06 observações e 03 oportunidades de 

melhorias, as quais foram trabalhadas dentro de um prazo de 30 a 60 dias. 

Com relação ao requisito 8 da norma ( Medição, Análise e Melhoria), forma definidos Indicadores 

de Desempenho para diversas áreas de trabalho, procurando seguir os indicadores considerados 

no SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), sendo que as principais são: 

Tempo médio de atendimento para todos os serviços disponibilizados ( ligações prediais de água, 

ligações de esgoto, ligações provisórias de água, conserto em rede de esgoto, regularização de 

cavalete, separação de ligação, troca de registro no cavalete, arrumar calçada, enfim, para todos 

os serviços disponibilizados pelo SAAE ). Reclamações de clientes com relação a água sem 

pressão, água suja e falta de água; Tempo de atendimento com relação a vazamentos de rua, de 

calçada e no cavalete. Índice de eficiência no tratamento de esgoto. Perdas físicas de água. 

Também definimos indicadores de desempenho financeiro: Indicadores de desempenho financeiro 

(SNIS IN 012); Índice de perdas de faturamento (SNIS IN 013); Despesas de exploração por m³ de 

água faturada (SNIS IN 026); Despesas totais por m³ (água + esgoto) faturada; Participação das 

despesas com pessoal nas despesas de exploração (SNIS IN 035); Participação das despesas de 
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energia elétrica nas despesas de exploração (SNIS IN 037); Participação das despesas com 

produtos químicos nas despesas de exploração ( IN 038). 

Associado aos indicadores de desempenho, temos um sistema de monitoramento dos sistemas, 

em forma de gráficos, mostrando sempre os valores dos últimos 12 meses, com atualizações 

mensais, dos seguintes sistemas: Adução, tratamento e distribuição da água; Consumo e custo 

dos produtos químicos; Resultados de análises da água tratada; Consumo e custo da energia 

elétrica em todos os setores e por equipamento; Consumo de água por categorias; Planilhas (Em 

forma de gráficos) de  Receita e Despesas; Comparativo de preços da água entre os municípios 

da região. 

Resistência à mudança é uma reação natural de indivíduos e de grupos, principalmente diante de 

transformações estruturais e funcionais em ambiente de trabalho. Como esclarece Robbins “uma 

das mais bem documentadas descobertas dos estudos do comportamento individual e 

organizacional é que as organizações e seus membros resistem à mudança. Num sentido, isto é 

positivo, pois fornece um grau de estabilidade e previsibilidade ao comportamento. Se não 

houvesse alguma resistência, o comportamento organizacional assumiria características de 

aleatoriedade caóticas. Resistência à mudança também pode ser uma fonte de conflito funcional 

(Desafios á Implementação do SGQ - José Silvino Filho). Realmente, apesar da decisão ter 

partido da Alta Administração, de início encontramos uma razoável resistência na implementação 

da norma por parte de alguns companheiros, pois representa uma fuga da zona de conforto, o que 

é  

natural ao ser humano. Mas há uma séria desvantagem na resistência à mudança. Ela atrasa a 

adaptação e o progresso”. A implementação de um Sistema da Qualidade com base na NBR ISO 

9001 representa uma mudança na cultura da organização e, a impressão inicial da grande maioria 

das pessoas é de que engessa as atividades. Nesse ponto, deve-se tomar muito cuidado na 

elaboração dos procedimentos, não buscando um modelo ideal, mas sim, tratando as atividades 

exatamente como são realizadas, em sumo, o sistema consiste em “escrever o que se faz e fazer 

o que escreveu”. A busca pela perfeição, no caso, deve ser conduzida através de melhorias 

contínuas, acompanhadas com treinamentos e conscientização de todos. 

Outro ponto apresentado como uma certa dificuldade é com relação á disponibilidade de recursos, 

pois, com um orçamento reduzido, os investimentos precisam ser bem planejados. 

 

RESULTADOS E/OU CONCLUSÕES. 

Dentre os resultados obtidos, pudemos constatar uma padronização das atividades, o exercício de 

uma busca contínua na melhoria dos processos através da análise dos indicadores de 

desempenho, enfim, proporcionou uma melhor qualidade na prestação de serviços; otimização 
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dos processos internos; maior facilidade para treinamento de funcionários; maior satisfação dos 

clientes; melhoria da imagem, cultura e desempenho da organização; Melhoria da comunicação. 

Um item fundamental que se buscou neste projeto, tal como definido na “Política da Qualidade” foi 

um aumento na satisfação dos clientes, e para tal, estabeleceu-se uma pesquisa mensal a 

respeito da qualidade dos serviços prestados, bem como uma análise crítica para sua avaliação e 

planejamento de melhoria contínua. Ainda neste sentido, foi contratada uma empresa 

especializada para a realização de uma pesquisa de satisfação de clientes no município com 

excelente resultado. 
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RESUMO  

A titularidade do município sobre os serviços de saneamento impõe aos decisores locais a 

escolha do modelo de gestão a ser adotado. Não obstante as características próprias de cada 

município, intensos debates junto a população leva a necessidade da ponderação de atributos 

técnicos, econômicos e sociais de cada modelo de gestão, conferindo grande complexidade ao 

processo de decisão sobre qual a melhor opção para cada município. Os métodos multicritérios de 

apoio à decisão se apresentam como ferramentas de auxílio aos gestores tanto na estruturação 

destes problemas com objetivos conflitantes como também de suporte na priorização dos critérios 

envolvidos. Este estudo buscou estruturar um processo de tomada de decisão genérico sobre a 

escolha do modelo de gestão para serviços de água e esgoto,  com a priorização de critérios por 

meio do método Analytic Hierarchy Process - AHP. A partir das informações obtidas do SNIS-

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, nove critérios foram previamente escolhidos 

e enviados à nove especialistas para validação da seleção e priorização. Os resultados apontaram 

nítida priorização de critérios técnicos e operacionais, seguidos dos associados a regulação e 

controle social e, menos prioritários, os critérios econômicos e financeiros.  

 

Palavras-chave: Modelos de Gestão; Serviços de Água e Esgoto; Decisão Multicritério; AHP- 

Analytic Hierarchy Process 
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INTRODUÇÃO 

A lei federal n� 11.445/07, marco regulatório do saneamento, traz de forma clara as diretrizes que 

deverão ser seguidas pelos serviços de Saneamento Público, porém quando a Constituição 

Federal delega aos municípios esta titularidade, impõe as lideranças políticas locais o poder 

decisão sobre qual o modelo de gestão a ser adotado, com a responsabilidade de abordar o tema 

contemplando contextos técnicos, econômicos, políticos e sociais.  

A tomada de decisão sobre qual o modelo de gestão é o mais adequado para um determinado 

município envolve estudos aprofundados e específicos, de forma a instruir o processo de decisão 

com critérios representativos e confiáveis a partir de grande número de dados e informações. 

Estabelece-se assim aos responsáveis pela decisão, a necessidade de disporem de métodos 

estruturados que contemplem os diversos critérios de decisão, que por sua vez ainda podem se 

apresentar contraditórios entre eles.  

Em função dessa complexidade, os métodos multicritérios de apoio à decisão são ferramentas 

importantes para auxiliar os tomadores de decisão a resolverem problemas com objetivos 

conflitantes, e também, como suporte em toda a análise de escolha de forma mais direta 

envolvendo todos os elementos e consequências das ações potenciais (ALMEIDA, 2009).  

Com a intenção de contribuir com a estruturação do problema de decisão, sobre qual a melhor 

alternativa de sistema de gestão dos serviços de água e esgoto para um determinado município, o 

presente estudo abordou a importância relativa dos principais índices e indicadores deste setor 

por meio de metodologia de análise hierárquica. Uma consulta a diversos especialistas possibilitou 

estabelecer a prioridade relativa dos principais critérios de decisão selecionados com vistas a 

subsidiar o processo de tomada de decisão sobre escolha do modelo de gestão para os serviços 

de água e esgoto, especialmente, para municípios de porte médio. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Seleção dos modelos de gestão como alternativas para a decisão 

Para o recorte da pesquisa focada nas condições que se encontram os municípios de porte médio 

do Brasil utilizou-se como base de dados o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento- 

SNIS, que possibilitou também a seleção dos 3 (três) modelos preponderantes de gestão 

utilizados para os serviços de água e esgoto nestes municípios.  

O SNIS (BRASIL,2013) divulgou dados de 5378 municípios divididos em 5 diferentes modelos de 

gestão: Prestadores de Serviços de Abrangência Regional, Prestadores de Serviços de 

Abrangência Microrregional, Prestadores de Serviços de Abrangência Local de Direito Público 

(Municipais), Prestadores de Serviços de Abrangência Local de Direito Privado com Administração 

Pública e Prestadores de Serviços de Abrangência Local de Direito Privado (Empresa Privada). 
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 Observa-se na Figura 1 a expressiva concentração de 99,4% dos municípios nos três modelos de 

gestão: empresas regionais, municipais e privadas. 

No ano de 2013 foram calculados e publicados 84 indicadores referentes aos serviços de água e 

esgoto. Para esta pesquisa estes foram agrupados nas dimensões operacional, financeira e de 

governança.  

 

Figura 1: Distribuição dos modelos de gestão no Brasil 

 
Fonte: Cavelagna (2016) 

 

Indicadores e índices de desempenho dos serviços de água e esgoto 

Um dos objetivos deste estudo foi de agrupar informações e reduzir o número de critérios para a 

avaliação dos modelos de gestão. Para que esta escolha fosse significativa, foi necessário um 

estudo aprofundado do diagnóstico publicado anualmente pelo SNIS. A partir deste estudo 

chegou-se a proposição de nove critérios, três deles obtidos diretamente do SNIS, Índice de 

Perdas, Índice de Esgoto tratado e o Valor da Tarifa Média Praticada. Os seis restantes foram 

resultado de agregação com outros indicadores, a saber: Índice de qualidade da água servida, 

Índice de liquidez corrente, Índice de lucratividade por usuário, índice de retorno sobre patrimônio 

líquido, índice de participação social, índice de qualidade da regulação. Estes 9 critérios foram 

validados pelos especialistas consultados e considerados adequados. 

 

Estruturação da matriz de decisão pelo AHP 

Costa e Belderrain (2009) relatam que o Método de Análise Hierárquica (Analytic Hierarchy 

Process - AHP) é um dos primeiros e mais utilizados método de apoio multicritério à decisão. 

Criado em 1980 por Thomas Saaty, este método é aplicado em diversas áreas do conhecimento, 

dada a sua característica de incorporar em sua análise critérios quantitativos e qualitativos. 

Segundo Paula e Cerri (2012) o AHP foi bastante aprimorado ao longo do tempo e fundamenta-se 

na comparação de alternativas de escolha por pares, questionando os elementos que satisfazem 
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a análise e o quanto satisfazem. Tem como propósito organizar os objetivos ou critérios em uma 

hierarquia, com base na determinação de peso dos critérios por meio de pesquisa direta com 

especialistas da área. Uma vantagem do AHP é o seu reconhecimento no meio acadêmico e 

empresarial, representando a técnica mais utilizada atualmente, devido a sua decomposição 

hierárquica do problema. 

A Figura 2 traz a estrutura hierárquica elaborada para aplicação do método AHP contemplando as 

alternativas e critérios de decisão previamente selecionados. 

 

Figura 2: Estruturação Hierárquica para escolha do modelo de gestão 

 
Fonte: Cavelagna (2016) 

 

Eleitos os critérios partiu-se para a atribuição de pesos para o cálculo de suas prioridades 

relativas por meio de consulta a especialistas. As comparações pareadas são realizadas com 

base em uma escala de prioridades padrão, própria do Processo de Análise Hierárquica-AHP. 

Validação e atribuição de pesos aos critérios estabelecidos pelos especialistas 

A construção da hierarquia requer experiência e conhecimento do tema técnico-científico referente 

ao problema, portanto selecionou-se 9 especialistas, sendo 3 pesquisadores de importantes 

Universidades brasileiras, 3 técnicos de notório saber atuantes na gestão operacional de 

companhias de água e esgoto e outros três vinculados ao governo federal e órgãos de regulação, 

ocupantes de funções gerenciais e de coordenação.  A pesquisa enviada, primeiro apresentava 

um texto explicativo sobre a técnica AHP seguido por um pequeno guia de como deveria ser 

respondida. A seguir foram apresentados os critérios a serem julgados para validação e 

ponderação dos especialistas. Os participantes então, atribuíram os pesos que consideraram 

correspondentes aos seus julgamentos par a par. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

A Figura 3 apresenta os resultados finais das prioridades apontadas pelos especialistas 

consultados e gerados pela rotina de cálculo do método AHP. 

 

Figura 3: Consolidação Geral das Prioridades agregadas pelo AIP 

Consolidação Geral das Prioridades Relativas - AIP 

  Especialistas     

Índices 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Média 

Geométrica  

Prioridade  

Resultante 

1 0,087 0,148 0,103 0,098 0,098 0,022 0,224 0,195 0,124 0,105 C2 

2 0,100 0,139 0,401 0,127 0,196 0,251 0,322 0,038 0,160 0,160 C3 

3 0,106 0,136 0,096 0,115 0,168 0,216 0,132 0,089 0,158 0,130 C1 

4 0,033 0,015 0,068 0,076 0,024 0,079 0,072 0,210 0,118 0,059 C7 

5 0,041 0,176 0,042 0,147 0,022 0,085 0,063 0,151 0,089 0,074 C9 

6 0,030 0,088 0,070 0,060 0,024 0,077 0,072 0,106 0,056 0,059 C8 

7 0,114 0,086 0,101 0,179 0,122 0,071 0,056 0,141 0,071 0,098 C5 

8 0,229 0,098 0,024 0,084 0,213 0,073 0,029 0,046 0,120 0,078 C4 

9 0,260 0,114 0,095 0,113 0,133 0,136 0,030 0,022 0,104 0,090 C6 

Fonte: Cavelagna (2016) 

 

A consolidação dos dados apontou que o critério prioritário segundo os julgamentos dos 

especialistas consultados é o C2 – Índice de qualidade. O C3 – Índice de esgoto tratado aparece 

logo após, seguido de C1 – Índice de Perdas. Isto mostra que independente do perfil dos 

especialistas, os critérios técnicos foram absolutamente priorizados. 

Os critérios da dimensão Regulação e Controle Social aparecem como segunda prioridade, posto 

que os critérios C7, C8 e C9 seguem agrupados após a priorização dos critérios técnicos. Como 

critérios menos prioritários aparecem os critérios da dimensão econômica e financeira, onde 

individualmente nenhum dos especialistas, priorizou critérios desta dimensão. 

 

CONCLUSÃO 

O modelo de análise multicritério AHP mostrou-se adequado para estruturação do processo de 

decisão municipal  sobre modelos de gestão de serviços de água e esgoto. 

Os 9 critérios selecionados do SNIS ou construídos, foram virtualmente divididos igualmente em 

três dimensões quanto ao enfoque da abordagem da decisão: Técnica e Operacional; Regulação 

e Controle Social; Econômica Financeira. Este critérios foram validados por nove especialistas 

consultados e sujeitos da pesquisa, sendo três pesquisadores de importantes Universidades 

brasileiras, três técnicos de notório saber atuantes na gestão operacional de companhias de água 
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e esgoto (municipal, regional e privada) e outros três vinculados ao governo federal e órgãos de 

regulação, ocupantes de funções gerenciais e de coordenação.   

Dos nove especialistas, cinco apontaram a dimensão técnica e operacional como sendo a 

prioritária. A dimensão de Regulação e Controle Social e Econômica Financeira vieram, 

respectivamente, na sequencia de priorização.  

Na consolidação geral dos dados, o critério Índice de Qualidade foi o preferido sendo seguido 

pelos critérios apresentados na respectiva ordem de escolha: Índice de Esgoto Tratado, Índice de 

Perdas, Valor da Tarifa Média Praticada, Índice de Qualidade da Regulação, Índice de 

Participação Social, Índice de Lucratividade por Usuário, Índice de Liquidez Corrente e Índice de 

Retorno Sobre Patrimônio Líquido. 
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RESUMO 

O presente trabalho técnico é fruto da demanda específica do Contrato nº 03/2016/Convênio 

Itabirito, que teve como Contratante a Associação Nacional de Serviços Municipais de 

Saneamento – ASSEMAE, e como objeto “Avaliação das vantagens e desvantagens (econômicas, 

financeiras e jurídicas) de eventual alteração da personalidade jurídica do SAAE de Itabirito”, que 

foi dividido em três produtos e, dentre os trabalhos realizados, o que se apresenta nesse momento 

para debates, é o Produto 1 – Estudo jurídico sobre questões regulatórias e societárias. O estudo, 

em síntese, apresenta os modelos jurídicos possíveis para a prestação de serviços públicos de 

saneamento, com ênfase nos modelos de autarquia municipal e de sociedade de economia mista, 

destacando os pontos fracos e pontos fortes de cada modelo. 

Palavras-chave: Prestação de serviços. Autarquia. Empresa Pública. Sociedade de economia 

mista. 

 

INTRODUÇÃO 

Criar ou organizar um serviço municipal de água e esgoto significa, antes de mais nada, definir o 

modelo adequado de gestão e de organização administrativa, constituir, formar e capacitar equipe 

técnica, bem como elaborar estudos, projetos e planos de trabalho. Outra definição importante é 

estabelecer mecanismos de financiamento em instância local. São importantes fontes de 

financiamento as contribuições de melhorias e os fundos municipais criados para execução de 

obras específicas. Os valores arrecadados com a cobrança de tarifas de água e de esgoto devem 
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cobrir os custos com a operação e a manutenção dos sistemas e ainda, se possível, gerar 

excedentes para investimentos6.  

É preciso desenvolver um trabalho de sustentação política, baseado na relação permanente com 

a sociedade local, com a finalidade de manter o poder público em sintonia com as demandas da 

população e fazer com que esta população compreenda a dimensão dos problemas de 

saneamento do município para participar da construção de uma política pública para o setor. 

Aqui, pretende-se fazer uma visita aos modelos jurídico-administrativos de prestação de serviços 

de saneamento atualmente existentes, com a avaliação de suas viabilidades, pontos fracos e 

favoráveis, para que se possa subsidiar a tomada de decisão por parte dos Municípios. 

Nesse sentido a Lei não estabelece uma unidade de modelo ou uma forma obrigatória para 

constituição do ente prestador de serviços, cabendo ao titular dos serviços (Município)7 a sua 

definição. Nesse sentido a Constituição Federal:  

 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos. (g.n.). 
 

Dessa forma, entende-se que as atividades caracterizadas como serviços públicos são 

incumbências essenciais do Poder Público, que é obrigado a sempre manter tais serviços 

disponíveis para a coletividade com vistas a assegurar o bem-estar social e a dignidade da 

pessoa humana. Com a finalidade de atingir os objetivos precípuos da titularização de 

determinada atividade econômica lato sensu (promover o bem-estar social, assegurar a dignidade 

da pessoa humana, etc.), o Poder Público pode delegar a particulares a exploração de atividades 

consideradas serviços públicos na forma prevista no artigo 175 da Constituição Federal. 

Independentemente da prestação direta pelo Poder Público ou delegada a particulares, os 

serviços públicos, em virtude de sua extrema relevância para o interesse público, devem sempre 

obedecer a determinados princípios, dentre os quais mencionamos: (i) o Princípio da 

Universalidade, constante da obrigação de extensão da prestação do serviço ao maior número de 

usuários possível; (ii) o Princípio da Continuidade, constante da obrigação da prestação do serviço 

de forma contínua e adequada; e (iii) o Princípio da Modicidade Tarifária, constante da obrigação 

de cobrar-se os menores valores possíveis pela prestação dos serviços. 

As formas de prestação de serviços públicos, qualquer que seja a sua natureza, pode se dar pela 

Administração direta ou indireta. Na Administração direta, o poder público, ou seja, a Prefeitura, 
                                                            
6 Nesse sentido conferir: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Manual de orientação para criação e organização 
de autarquias municipais de água e esgoto. 2. ed. – Brasília: Funasa, 2003. 136 p. 
7 A tese da titularidade municipal dos serviços de saneamento básico resulta de interpretação do art. 30, inc. 
V, da Constituição Federal, segundo o qual “Compete aos Municípios: [...] V - organizar e prestar, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o 
de transporte coletivo, que tem caráter essencial; [...]” 
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assume diretamente, por intermédio dos seus próprios órgãos, a prestação dos serviços, dando-

se a gestão centralizada (Departamento ou Secretaria). Na Administração indireta, o poder público 

transfere a execução dos serviços para autarquias, para entidades paraestatais, instituídas sob a 

forma de empresas públicas ou sociedades de economia mista, ou, ainda, concede os serviços 

para empresas privadas, caracterizando, em todos os casos, uma gestão descentralizada  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Pretendemos, no presente trabalho, fazer uma visita aos modelos jurídico-administrativos de 

prestação de serviços de saneamento atualmente existentes, com a avaliação individual de cada 

modelo, apontando as suas viabilidades, pontos fracos e favoráveis de cada formato. 

Vários pontos favoráveis e desfavoráveis serão lançados para oportunizar aos gestores de Itabirito 

uma adequada e fundamentada tomada de decisão, sendo que o pluralismo de modelos a ser 

enfrentado pode ser resumido no quadro que segue: 

 

Figura 1– Comparativo entre departamento X autarquia X empresa 

 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Destacado de forma sucinta os modelos possíveis pela nossa legislação, passamos, a partir de 

agora, à emissão de opinião legal sobre cada modelo descrito, apontando os pontos favoráveis e 

as fragilidades de cada um, sempre com o intuito de municiar os gestores de Itabirito na tomada 

de decisões. 
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Pontos favoráveis e fragilidades da prestação direta 

Conforme já destacado, os serviços públicos – e aqui inclui-se o saneamento básico, podem ser 

prestados de forma centralizada pelas unidades políticas de Poder definidas Município 

(Administração direta), sendo o exercício do poder hierárquico de estruturação da Administração 

Pública (art. 11, art. 84 e art. 175, da CF), uma opção discricionária, que varia em cada uma das 

entidades federadas, dotadas que são de autonomia para tanto (CF, art. 18). 

Pensando em gestão de serviços, otimização da qualidade das atividades e especialidade dos 

serviços prestados, não há razão técnica para defendermos a criação ou a alteração de um 

modelo jurídico para o Departamento/Secretaria de água e esgoto. 

Como já destacado no presente estudo, tal opção fica reservada às situações excepcionais de 

pequenos municípios, que diante da pequena escala e demanda pelo serviço, não conseguem 

estruturar financeiramente ou tecnicamente um serviço de água com outra configuração. 

Vários estudos ao longo dos anos têm demonstrado, em casos empíricos e de avaliação 

financeira, que um Departamento/Secretaria de água e esgoto somente se justifica em municípios 

com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes e, a partir dessa escala, seria possível a estruturação 

de um serviço autônomo. 

A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, em publicação já citada nesse estudo, defende 

patamares menores para mobilização, considerando inviável somente os municípios com menos 

de 5.000 (cinco mil) habitantes: 

Vale um alerta para as cidades de pequeno porte, com população da ordem de 5.000 
habitantes: a viabilização financeira do serviço, com tarifas acessíveis ao perfil 
socioeconômico da população, está condicionada a sistemas de água e esgoto 
simplificados, por exigirem estrutura simples e, consequentemente, quadro de pessoal 
reduzido. Em situações não compatíveis, pode-se optar pela organização de um 
departamento8. 

Evidente que nenhum dos números aqui apresentados é absoluto e cada realidade 

socioeconômica, parque industrial e contexto regional em que se insere o Município devem ser 

relevados e podem levar a conclusão diversa, porém, pela prática cotidiana conhecida dos 

serviços de saneamento o número de 5.000 habitantes parece-nos bastante otimista para 

sustentabilidade de um serviço de tamanha complexidade. 

Como se viu, a ideia princípio é a distribuir as atividades entre os diversos setores que compõem 

a Prefeitura com a finalidade de reduzir custos administrativos. As atividades-fim ficam sob a 

responsabilidade do Departamento e as atividades-meio são distribuídas para setores já 

existentes na Prefeitura. A movimentação de pessoal, a aquisição de bens e serviços, 

                                                            
8 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Manual de orientação para criação e organização de autarquias municipais 
de água e esgoto, 2. ed., Brasília: Funasa, 2003, p. 19. 
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contabilidade, assessoria jurídica e outras atividades ficam integradas às rotinas de setores 

especializados que dão apoio às atividades do Departamento. 

Como se vê, é preponderante a ideia de racionalidade, sempre com o intuito de garantir e otimizar 

os recursos financeiros e de pessoal em situação de pequeno contingente de cidadãos-usuários. 

Com tais considerações e a estrutura já montada pelo SAAE de Itabirito, por si só, já retira 

qualquer encorajamento de alteração da estrutura jurídica do SAAE de Itabirito para a figura do 

Departamento Municipal, mas ainda lançamos, a seguir, os argumentos de ordem jurídica e 

econômica para justificar o desaconselhamento: 

1. As receitas provenientes da prestação dos serviços de saneamento básico no Departamento de 

Água e Esgoto integram o caixa único do Município, tendo, desse valor, a segregação dos 

percentuais de investimento obrigatório (educação, com base no art. 212 da Constituição Federal9 

e saúde, conforme arts. 156, 158 e 159 da Carta Magna). Ou seja, de cada R$ 1,00 pago ao 

Departamento, com a entrada do crédito no regime de caixa único da Prefeitura, R$ 0,25 são 

direcionados para a educação e R$ 0,15 serão aplicados na saúde, razão pela qual a meta 

perseguida de alavancar investimentos no sistema de saneamento com base tão somente na 

tarifa resta comprometida. 

2. Não se justifica, também, a alteração do modelo atual pelo Departamento em razão da 

especialidade e tecnicidade que o SAAE já adquiriu. O desmonte seria um retrocesso. 

3. A alteração para o modelo de Departamento, no tocante à aquisição de bens e serviços, não 

dispõe de qualquer privilégio legal, estando submetidos à disposição constitucional que determina 

o processo de licitação pública da Lei Federal nº 8.666/1993, mantendo-se a obrigatoriedade do 

procedimento licitatório sob pena de nulidade dos contratos. 

4. Outros pontos desfavoráveis de eventual alteração seriam a mitigação da autonomia financeira 

e da autonomia administrativa, conforme explanado nas fls. 66/67 do presente estudo. 

5. Não há qualquer benefício no item prestação de contas, também, uma vez que a formatação 

jurídica do prestador de serviços de água e esgoto é irrelevante, devendo todo ente público (da 

Administração direta ou indireta) prestar contas dos valores arrecadados e investidos, ao Tribunal 

de Contas do respectivo Estado da Federação, nos termos do art. 70, Parágrafo Único, da 

Constituição Federal. 

6. Ponderações relevantes devem ser feitas, ainda, sobre a gestão de pessoal. Uma alteração na 

estrutura jurídica atual implicaria, em tese, em redução do número de servidores, e as estratégias 

tomadas para contornar a questão da estabilidade seriam a aprovação de Lei Municipal 

incentivando o desligamento por ato voluntário (PDV – nos moldes praticados usualmente pelo 

                                                            
9 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. (grifou-se). 
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poder público, com o exemplo da Lei Federal nº 9.468, de 10 de julho de 1997, que instituiu o 

Programa de Desligamento Voluntário de servidores civis do Poder Executivo Federal) e a 

redução das funções gratificadas e cargos de confiança que denotem chefia e direção. 

Pelas razões aqui expostas, e ponderando os pontos favoráveis e as fragilidades do modelo 

jurídico de prestação direta, parece-nos inadequada a alteração do modelo de autarquia para a 

prestação direta, tanto pelas dificuldades operacionais, quanto pela inadequação à realidade do 

Município de Itabirito. 

 

Pontos favoráveis e fragilidades da autarquia. 

Prosseguindo em nossa avaliação, dentro do contexto da discricionariedade do Poder Executivo 

Municipal para definição da estrutura que melhor atende aos anseios da localidade na prestação 

de serviço público de saneamento básico, temos a figura jurídica da autarquia municipal. 

As autarquias são bastante difundidas nos serviços autônomos de água e esgoto, principalmente 

por suas características de personalidade jurídica de direito público (que outorga inúmeras 

prerrogativas, como veremos a seguir), patrimônio próprio e atribuições outorgadas na forma da 

lei, tendo como princípio fundamental a descentralização. 

Diferente dos Departamentos Municipais de Água e Esgoto, as autarquias possuem autonomia 

administrativa, financeira e jurídica, competindo-lhes, em geral, exercer todas as atividades e 

funções relacionadas à administração, à operação, à manutenção e à expansão (investimentos) 

dos serviços de água e esgoto (especialidade dos serviços), com o objetivo de integrar, em um 

mesmo órgão, as atividades-fim e as atividades-meio, tornando mais coeso e eficiente o processo 

de gestão e evitando o compartilhamento de poderes e decisões. 

Como se vê, com a escala suficiente para a prestação dos serviços com as condições de 

especialidade e tecnicidade fazem da autarquia um modelo interessante de descentralização, e 

aqui apontamos pontos fortes e fragilidades. 

São pontos favoráveis da autarquia, que merecem destaque: 

1. A autonomia administrativa e financeira reservada ao ente autárquico por força da Lei Municipal 

nº 1.016, de 11 de julho de 1978 e do Decreto-Lei nº 200/67, que garantem “personalidade 

jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, 

que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada”. Com autonomia pode-se planejar melhor as ações e a execução pode ser mais 

ágil, se implantado modelo moderno de gestão de processos. 

2. A receita tarifária e dos demais serviços prestados, se gerida em conjugação de esforços com a 

Agência Reguladora (no caso, o consórcio CISAB-RC), é um poderoso instrumento para 

manutenção dos serviços e investimentos para universalização dos serviços. Aqui fica a dica de 

conscientização do cidadão para dar ao serviço prestado o seu real valor, conscientizando-se que 
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a tarifa justa e adequada garante serviços de qualidade e amplia o atendimento a todos, inclusive 

com ganhos ambientais. 

3. A prerrogativa autárquica da imunidade tributária (art. 150, §2º da CF), que veda a instituição de 

imposto sobre o patrimônio, a renda e os serviços da autarquia, se vinculados às suas finalidades 

essenciais ou as que delas decorram. Aqui um ponto de extrema relevância em relação à 

discussão judicial que ainda cerca os modelos da empresa pública e sociedade de economia 

mista. Autarquia não paga tributos sobre os seus serviços. 

4. A prerrogativa autárquica da impenhorabilidade de seus bens e de suas rendas, não podendo 

ser usado o instrumento coercitivo da penhora como garantia do credor. A garantia se estabelece 

como regra, pelo sistema de precatórios judiciais, e a execução obedece a regras próprias da 

legislação processual. 

5. A prerrogativa autárquica da imprescritibilidade de seus bens, sendo que os bens públicos da 

autarquia municipal não podem ser adquiridos por terceiros através de usucapião. Mas não são só 

os imóveis, quaisquer outros bens públicos, seja qual for a sua natureza, são imprescritíveis, o 

que dá enorme garantia de perenidade sobre a propriedade. 

6. A prerrogativa autárquica da prescrição quinquenal das dívidas e direitos em favor de terceiros 

contra a autarquia prescrevem (deixam de ser exigíveis) em cinco anos. Significa que, se alguém 

tem credito contra autarquia, deve promover a cobrança nesse prazo sob pena de prescrever seu 

direito de acioná-la. 

7. A prerrogativa autárquica da caracterização dos créditos sujeitos à execução fiscal, sendo os 

créditos inscritos como dívida ativa e podem ser cobrados pelo processo especial das execuções 

fiscais, tal como os créditos da União, Estados e Municípios. 

São pontos frágeis da autarquia, que devem ser ressaltados: 

1. Escassez de linhas de financiamentos para investimentos e baixa capacidade de endividamento 

do poder públicos municipal, que são os pilares para a atual dificuldade de universalização do 

saneamento. Poucas são as linhas de financiamentos públicos que são oferecidas aos Municípios 

e, quando existentes, muitos Municípios não podem contrair empréstimos por conta de seu 

comprometido grau de endividamento, nos moldes que determina a Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LRF. Aqui, somente com a criação de uma série de políticas públicas de incentivos às 

autarquias e abertura de novas fontes de financiamentos solucionaríamos tais problemas. Tal 

reflexão abriria possibilidade de alavancar recursos sem que se entregue a exploração do serviço 

de saneamento à iniciativa privada – através de concessões, com o único intuito de viabilizar os 

investimentos necessários. 

2. Pouca flexibilidade na gestão de pessoal, com clara dificuldade em criar ambiente de gestão 

empresarial e de resultados, exclusivamente pelo modelo de acesso obrigatório mediante 

concurso público. Acrescenta-se que o regime estatutário, nos moldes do Estatuto dos Servidores 
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do Município de Itabirito, garante estabilidade aos servidores após estágio probatório, criando uma 

barreira quase intransponível de demissão, até mesmo pelo corporativismo que se pratica pelos 

demais servidores, que são os julgadores em processos administrativos disciplinares. O formato 

de acesso pela meritocracia, por si só, não é condenável, é fortemente estimulado, porém, o 

desafio do serviço público brasileiro é compatibilizar a garantia no emprego com o princípio 

constitucional da eficiência, que preza pela busca de mecanismos objetivos de aferição de 

desempenho (administração gerencial), com avaliação de qualidade dos serviços, dedicação, 

comprometimento, assiduidade e empenho à função pública, buscando dar ao cliente-cidadão a 

máxima disponibilidade e empenho. Deve-se pautar, ainda, na efetiva e coerente instauração de 

processos disciplinares para o desligamento de suas funções daqueles que não correspondem à 

tarefa atribuída, inibindo e coibindo as Comissões que tentam blindar os maus servidores, com 

fundamento no art. 37, da Constituição Federal. 

 

Pontos favoráveis e fragilidades da empresa pública 

Passamos agora à apreciação do modelo jurídico da empresa pública, que se mostra como 

formato viável, mas pouco difundido nos serviços de saneamento básico. 

Quando analisado o modelo da empresa pública frente aos conceitos que já foram apresentados 

nesse estudo, fica patente que o modelo não se mostra como opção interessante para o 

Município, já que teremos uma entidade da Administração indireta com derrogação (alteração 

parcial) do regime de direito privado por normas de direito público. 

São pontos frágeis do modelo jurídico de empresa pública: 

1. O status híbrido de entidade privada com derrogação de normas públicas, já que tal modelo não 

denota qualquer benefício sob a ótica do dinamismo empresarial à empresa pública, e a condição 

de ente da Administração Pública atrai a aplicação de normas públicas relevantes, tais como: 

sujeição à Lei de licitações (art. 173, §1º, inc. II, CF), fiscalização pelos tribunais de contas (art. 

71, inc. II, CF), a obrigação de realização de concurso público e vedação de acumulação de 

cargos públicos aos seus servidores. 

2. Outro ponto de fragilidade e certamente o mais relevante para a análise do modelo é a 

indefinição judicial sobre a tributação das empresas públicas, assunto dos mais atuais e que 

pende de decisão e posicionamento final pelo Supremo Tribunal Federal - STF, já que a tributação 

da empresa pública, conforme determina o §2º, do art. 173, da Constituição Federal, com a nítida 

intenção de manter a isonomia de mercado, traz um componente extremamente relevante na 

composição de custos do serviço de água e esgoto, já que os tributos alcançados pela imunidade 

tributária das estatais são os impostos incidentes sobre patrimônio, renda e serviços (Imposto de 

Renda, ISS, IPTU, IPVA, ITR, ITBI, IOF e ITD, uma vez que estes tributos utilizam como aspecto 
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material da regra matriz de incidência tributária a renda, o serviço e o patrimônio). Várias são as 

decisões desfavoráveis às empresas públicas. 

Diante de tal indefinição, parece-nos pouco prudente a alteração do modelo de regime jurídico 

atual do Município de Itabirito (autarquia municipal), que dispõe de várias prerrogativas legais e 

fiscais, para aventurar-se em modelo que, apesar de viável em sua formatação jurídica, ainda 

pende de definição judicial estável sobre o modelo de tributação de sua atividade-fim 

(fornecimento de água e tratamento de esgotamento sanitário), o que traria forte impacto em seu 

componente de custos e até mesmo levaria à necessidade aumento do custo do produto (tarifa) 

para cobrir tais despesas tributárias. 

Aqui, apenas para informar, a cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, que serve como paradigma 

para a avaliação do modelo de empresa pública, não discute na justiça a imunidade recíproca e 

tem recolhido regularmente os tributos incidentes, sendo que PIS e COFINS bastante 

relevantes10. 

Os pontos favoráveis (e que se assemelham às autarquias municipais) são: a autonomia 

administrativa e financeira reservada aos entes da Administração indireta (inclusive as empresas 

públicas) e a manutenção da receita tarifária e dos demais serviços prestados que, se gerida em 

conjugação de esforços com a Agência Reguladora CISAB-RC, é poderosa fonte de investimentos 

para universalização dos serviços. 

Outro ponto favorável, porém, controverso, na política de valorização dos empregados da 

empresa pública é que somente se sujeitam ao teto remuneratório da Constituição, equivalente ao 

subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal (art. 37, inc. XI), se a empresa pública receber 

recursos da Administração direta para o pagamento de pessoal ou com o custeio em geral (§ 9º, 

do art. 37, da CF), o que, em tese, autorizaria definição de salários para seus empregados e 

dirigentes acima do teto definido pelo Município – equivalente aos vencimentos e vantagens do 

Chefe do Poder Executivo Municipal (desde que autorizado por Lei Municipal). 

 

Pontos favoráveis e fragilidades da sociedade de economia mista 

Passamos agora, como último item, à explanação sobre o modelo jurídico da sociedade de 

economia mista, que se mostra viável no aspecto de formatação societária, e tem sido utilizado 

com frequência pelos serviços de saneamento (principalmente nas companhias de saneamento 

estaduais, signatárias de contratos de programa com os municípios dos seus entes da 

Federação). 

                                                            
10 Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 2991/11, do deputado Mendonça Filho (DEM-PE), 
que reduz a zero as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins cobradas sobre a prestação de serviços públicos 
de saneamento básico.. 
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Já está foi destacado com insistência e fundamento que há possibilidade de instituição de 

sociedades de economia mista como entes de descentralização das atividades da Administração 

Pública para prestação de serviços públicos – inclusive de saneamento básico - explicitamente 

entendida essa autorização em vários dispositivos da Constituição Federal, dentre eles: o art. 22, 

inc. XXVII; art. 37, inc. XVII; art. 37, inc. XIX; art. 71, inc. II e art. 173, §1 e §2º. 

Uma vez que instituída a sociedade de economia mista para prestação de serviços públicos e 

execução de obras pode haver, inclusive, o exercício de atividades atinentes ao poder de polícia 

administrativa. Condição essa reconhecida pela exegese do disposto no art. 1º, da Lei Federal 

nº9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela 

Administração Pública Federal, direta e indireta. 

Em que pese as clássicas lições de TULLIO ASCARELLI11, destacando que “A sociedade de 

economia mista ostenta estruturas e funcionamento da empresa particular, porque isto constitui, 

precisamente, sua própria razão de ser. Nem se compreenderia que se burocratizasse tal 

sociedade a ponto de emperrar-lhe os movimentos e a flexibilidade mercantil, com os métodos 

estatais. O que se visa com essa organização mista é no dizer abalizado: a “utilizar-se da 

agilida-de dos instrumentos de técnica jurídica elaborados pelo Direito Privado” a compatibilização 

de tal modelo jurídico à prestação de serviços de saneamento leva a algumas adaptações que 

retiram parte da flexibilidade pretendida para o modelo, e tal engessamento com a derrogação ao 

direito público estão revelados, essencialmente, na Constituição Federal. 

Dessas ponderações, e realizando comparação com o modelo atual existente de prestação de 

serviços no Município de Itabirito, destacamos os seguintes pontos desfavoráveis do modelo 

jurídico de sociedade de economia mista: 

1. A pretensão de adoção de modelo mais flexível e com abertura para o ato de gestão 

empresarial não é facilitado pelo status híbrido da sociedade de economia mista, já que e entidade 

privada com derrogação de normas públicas não dispõe de qualquer benefício legal e a sua 

condição de ente da Administração Pública atrai a aplicação das normas públicas relevantes, tais 

como: sujeição à Lei de licitações, por força do art. 173, §1º, inc. III, da CF (que se regra pela Lei 

Federal nº 8.666/1993), a obrigação de realização de concurso público (cf. art. 37 da Constituição 

Federal) e a sua fiscalização pelos tribunais de contas (art. 71, inc. II, Constituição Federal). 

2. Outro ponto que desencoraja, nesse momento, a adoção da sociedade de economia mista, e 

talvez a grande fragilidade para prestação dos serviços é a indefinição judicial sobre a tributação 

das empresas públicas, assunto dos mais atuais e que pende de decisão e posicionamento final 

pelo Supremo Tribunal Federal – STF12. 

                                                            
11 ASCARELLI, TULLIO. Problemas das sociedades anônimas e direitos comparado. 6. ed., Rio de Janeiro: 
Impetus, 2004, p. 92. 
12 Na Corte Suprema, desde 2014, iniciou-se o julgamento do Recurso Extraordinário - RExt 600.867. O 
caso envolve a SABESP e o Município de Ubatuba/SP. Os Ministros do Supremo divergiram quanto à 
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O que parece tendência nos votos do julgamento é a análise da aplicação dos resultados 

auferidos com a prestação dos serviços. Caso a sociedade de economia mista seja prestadora de 

serviços públicos e, por ser sociedade de capital aberto, distribua lucros e dividendos, não se 

reconhece a imunidade. Caso a sociedade tenha ações, não as negocie em bolsa de valores e 

reverta o resultado para a própria prestação dos serviços, estaríamos diante do reconhecimento 

da imunidade recíproca. Essa tese é utilizada pela Sociedade de Economia Mista SANASA – 

Campinas13, que conseguiu liminar em ação declaratória, suspendendo o pagamento de tributos 

desde 11 de fevereiro de 2009. 

Dessa forma, serve como orientação jurídica, na eventual tomada de decisão em favor da 

sociedade de economia mista que: 1). Se atente à forma de cotização por ações e a forma de 

oferecimento ao mercado (atentando-se que a distribuição de lucros e dividendos é lícita mas 

tende a retirar privilégios fiscais da sociedade); e 2). Aguarde posição consolidada do Supremo 

Tribunal Federal – STF, sobre a imunidade recíproca ou não, já que a eventual decisão traria ao 

cidadão-consumidor de Itabirito um custo fiscal até então não experimentado pela autarquia 

SAAE.  

Os pontos favoráveis (e que também são idênticos aos reconhecidos às autarquias municipais) 

são: a autonomia administrativa e financeira reservada aos entes da Administração indireta 

(inclusive as sociedades de economia mista) e a manutenção da receita tarifária e dos demais 

serviços prestados que, se gerida em conjugação de esforços com a Agência Reguladora CISAB-

RC, é poderosa fonte para os investimentos tão necessários para universalização dos serviços. 

Ponto favorável, porém, controverso, na política de valorização dos empregados da sociedade de 

economia mista é que somente estão sujeitos ao teto remuneratório da Constituição, equivalente 

ao subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal (art. 37, inc. XI), se a receber recursos da 
                                                                                                                                                                                                     
natureza jurídica da sociedade. Ao votar contra o reconhecimento da imunidade tributária recíproca, o 
Ministro JOAQUIM BARBOSA destacou que o caso da SABESP não se trata de prestação de serviço 
tipicamente de Estado, tendo em vista que a empresa estaria estruturada em regime de produção e 
distribuição de lucro. Ainda de acordo com dados apresentados pelo presidente do STF, no 3º trimestre de 
2013 a SABESP obteve lucro líquido de R$ 475 milhões e foi considerada por agências como sendo "um 
investimento viável para rentabilidade". Em concordância com o relator, o Min. TEORI ZAVASCKI asseverou 
que não parece compatível com o instituto que a imunidade tributária seja utilizada, de forma indireta, para 
aumentar o lucro da empresa. "Se considerarmos que no caso haveria imunidade sobre serviços, esse 
argumento levaria a consequências importantes, como por exemplo a necessidade de imunizar serviços de 
transporte coletivo." Em sentido contrário, o Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, por sua vez, defendeu que 
saneamento básico e fornecimento de água são alguns dos serviços públicos mais importantes prestados 
pelo Estado e não se tratam de exploração de atividade econômica. Desta forma, conforme apontou, a 
imunidade tributária seria em relação aos serviços. "Se a atividade gerar lucros, e consequentemente a 
distribuição de dividendos, esses dividendos são tributados." 
13 A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. (SANASA ou Companhia) é uma sociedade 
de economia mista, de capital aberto e sem ações negociáveis, desde 29 de abril de 1997, conforme 
registro obtido junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sob o código nº 1624-1. Constituída de 
acordo com a Lei Municipal nº 4.356, de 28 de dezembro de 1973, regulamentada pelo Decreto nº 4.437, de 
14 de março de 1974, a SANASA possui participação majoritária da Prefeitura Municipal de Campinas 
(PMC) e tem como finalidades principais planejar, executar e operar serviços públicos de abastecimento de 
água e coleta de esgotos sanitários no Município de Campinas. 
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Administração direta para o pagamento de pessoal ou com o custeio em geral (§ 9º, do art. 37, da 

CF), o que, em tese, autorizaria definição de salários para seus empregados e dirigentes acima do 

teto definido pelo Município – equivalente aos vencimentos e vantagens do Chefe do Executivo. 

Ponto favorável a ser destacado, e diferencial no modelo de sociedade de economia mista, é a 

maior flexibilidade e autonomia para busca de financiamentos (de fontes públicas e privadas) para 

investimentos na área de atuação, sendo possível a venda de recebíveis através de créditos 

futuros das tarifas, além da abertura, em tese, do capital da sociedade com possibilidade de 

oferecimentos de ações ao mercado (mediante o prévio registro e autorização da Comissão de 

Valores Mobiliários - CVM) e  com fundada autorização legislativa municipal. 

Ponto favorável, ainda, para a gestão de pessoal e dinamismo na demissão dos seus empregados 

públicos ineficientes e desidiosos, porém, necessitando de adaptação na atual legislação 

municipal é a questão de admissão dos funcionários (ou até mesmo reversão do modelo atual) 

para o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, o que hoje encontra-se vedado pelo 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itabirito, impondo a todos os entes da 

Administração pública local (Administração direta e indireta) o Regime Jurídico Único Estatutário. 

Importante frisar, por último, que a contratação de empregados públicos sem concurso público é 

vedada, conforme já destacado anteriormente, cabendo apenas uma hipótese de exclusão para 

as hipóteses de sociedades criadas para exploração de atividades econômicas, defendida por 

CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO14: “Desta sorte, as empresas criadas para a exploração da 

atividade econômica dispõem de certa liberdade para contratar empregados, sem concurso 

público, quando este se mostrar inviável em face da própria seleção típica e necessária do 

mercado de trabalho do setor privado, que absorve rapidamente os melhores profissionais”. 

Mas aqui há de se frisar que a sociedade de economia mista de saneamento não explora 

atividade econômica, mas presta serviço público essencial, razão pela qual tal permissivo 

legal não se aplica ao presente caso, sendo obrigatório o concurso para o provimento de seus 

empregos e cargos públicos. 

 

 

CONCLUSÃO 

Diante dos argumentos e fundamentos jurídicos lançados no presente trabalho, concluímos que 

que a nossa legislação não define um modelo ou uma forma obrigatória para constituição do ente 

prestador de serviços de saneamento básico (água e esgoto), cabendo ao Município, em seu 

empoderamento de titular (responsável), definir o modelo mais adequado para a realidade local. 

                                                            
14 MELLO, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE. Pareceres de direito administrativo. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011, p. 280. 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 782 

O presente trabalho se propôs a uma avaliação objetiva e empírica dos modelos jurídicos de 

prestação de serviços públicos de água e esgotamento sanitário utilizados com mais frequência 

no Brasil, sempre buscando ressaltar vantagens e ameaças de cada modelo. 

Como se viu, várias são as nuances e peculiaridades que devem ser observadas e ponderadas 

para a formatação jurídica do prestador de serviços, incluindo a escala de demanda do Município, 

a forma de gestão das receitas tarifárias, os custos de produção (tributação), gestão de pessoal e 

a eficiência para os investimentos necessários à universalização. 

Foi preocupação dos autores anotar as particularidades dos modelos mais sólidos e difundidos 

atualmente, que são: Departamento ou Secretaria Municipal (prestação direta), Autarquia 

municipal, Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista, sempre destacando as suas 

viabilidades, os pontos favoráveis e as fragilidades. 

Optamos por não avaliar outras formas de parcerias com a Administração Pública, notadamente 

as concessões e parcerias público-privadas. A exclusão da investigação se deu basicamente pelo 

interesse em tema ainda inexplorado e com caráter de ineditismo, sem dizer que o modelo 

comparativo empregado no estudo teria dificuldades de confrontação dos modelos públicos aqui 

lançados com modelos empresariais. 

Foi enfatizado, ainda, com vários exemplos, que a opção pelo modelo de prestação de serviços 

deve ser pautada em critérios técnicos, haja vista a necessidade de melhoria de gestão do 

saneamento, notadamente após a edição da Lei Federal nº 11.445/2007, que impõe muitas 

obrigações ao Município-prestador. 

Por fim, o trabalho se propôs a demonstrar as oportunidades e os desafios do setor, sempre com 

base em constatações práticas e precedentes judiciais, sem a pretensão de destacar qual o 

modelo mais adequado ou mais vantajoso para o setor de saneamento, já que as características 

do Titular (Município) são extremamente relevantes para tal definição. 
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RESUMO  

Apesar do caráter essencial do saneamento básico para a qualidade de vida, a proteção da saúde 

pública e o desenvolvimento sustentável, ele ainda é um setor muito carente e deficitário no Brasil. 

Dessa forma, há ampla necessidade de buscar a gestão de qualidade nesses serviços visando o 

atendimento das diretrizes legais e das necessidades dos usuários, o que se dá principalmente 

através da fiscalização, avaliação, regulação e participação social. Nesse contexto, conforme 

diretrizes da NBR ISO 24510:2012, o presente estudo traz uma proposta de avaliação da 

prestação de serviços de água potável e esgoto na visão do usuário. Para atingir esse objetivo, foi 

realizado estudo da norma, revisão bibliográfica, definição de uma proposta de questionário, 

consulta a especialistas para que analisassem a relevância de cada questão elaborada e 

aplicação de pré-teste do questionário para evidenciar falhas e dificuldades. Com isso, chegou-se 

a uma versão definitiva do questionário, o qual fica de embasamento para futuros estudos e 

pesquisas de avaliação da satisfação dos usuários dos serviços de água potável e esgoto. 

Palavras-chave: NBR ISO 24510:2012; saneamento básico; gestão de água potável e esgoto; 

pesquisa de satisfação; usuários. 

 

INTRODUÇÃO 

Apesar do caráter essencial do saneamento básico para a qualidade de vida, a proteção da saúde 

pública e o desenvolvimento sustentável, ele ainda é um setor muito carente e deficitário no Brasil. 

Dessa forma, há ampla necessidade de buscar a gestão de qualidade nesses serviços visando o 
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atendimento das diretrizes legais e das necessidades dos usuários, o que se dá principalmente 

através da fiscalização, avaliação, regulação e participação social.  

Estes deveriam ser garantidos pelas agências reguladoras, cuja necessidade de criação e 

objetivos a desempenhar foram definidos pela Lei 11.445/2007, o marco regulatório nacional do 

saneamento básico. No entanto, segundo ABAR (2015), apesar de o número de municípios 

brasileiros que estão vinculados a agências reguladoras ter aumentado de 853 em 2009 para 

2746 em 2014, isto é, mais de 200% em 5 anos, ainda 50,7% dos municípios do país não 

possuem regulação do saneamento. 

Essa falta de regulação do saneamento em metade dos municípios do Brasil faz com que a 

fiscalização e avaliação da empresa concessionária e da prestação desses serviços fiquem 

comprometidas, tanto quanto o cumprimento das diretrizes legais e regulamentares e o 

atendimento das necessidades e expectativas dos usuários. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve o objetivo de propor um instrumento de avaliação da 

prestação de serviços de água potável e esgoto na visão do usuário, conforme a norma NBR ISO 

24510:2012, que dá diretrizes para a avaliação e melhoria dos serviços prestados aos usuários. 

Achon et al. (2013) destacam que o cumprimento desta norma é uma ferramenta importante para 

o aumento do atendimento das expectativas dos usuários, para a evolução da qualidade e 

sustentabilidade deste setor do saneamento – água potável e esgoto – e, por conseguinte, 

também para a adequação à Lei 11.445/2007. 

 

MÉTODO  

Inicialmente foi realizada revisão bibliográfica sobre o tema, abordando legislações e normas 

pertinentes, em destaque a NBR ISO 24510:2012, e sobre a elaboração de questionários, além de 

outros trabalhos realizados nesse tema. 

Segundo, com base na literatura sobre métodos de pesquisa social e em questionários propostos 

por duas agências reguladoras, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de 

São Paulo (ARSESP, 2012) e a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do 

Distrito Federal (ADASA, 2016), foi definida uma proposta inicial de questionário de pesquisa de 

satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados de água potável e esgoto. 

Terceiro, foi realizada consulta a dois especialistas como exemplo de validação do questionário, 

sendo um professor doutor e uma engenheira, ambos da área de saneamento básico. Nessa 

consulta a especialista, foi apresentado um formulário a eles no qual avaliassem, segundo a 

experiência, conhecimento e opinião de cada um, o nível de relevância de cada questão proposta 

através de uma escala crescente de 1 a 3. 

Quarto, como recomendam Gil (2008) e Chagas (2000), foi realizado um pré-teste do questionário 

através da sua aplicação a 10 pesquisados, a fim de estimar o tempo necessário para a sua 
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resposta e avaliar a elaboração das questões, como dificuldade de interpretação e suficiência das 

alternativas. Nesta etapa, as pessoas eram abordadas em locais públicos e, primeiramente, o 

objetivo do questionário era apresentado oralmente. Tendo aceitado participar da pesquisa, era 

entregue uma via impressa do questionário, o qual elas deveriam responder individualmente sem 

a interferência da pesquisadora, esta que permanecia ao lado cronometrando o tempo gasto 

durante a resposta. Somente após ter terminado o questionário, era aberto espaço para que o 

respondente expusesse dúvidas, dificuldades e observações obtidas no decorrer das questões 

propostas, de forma oral e aberta para não limitar as opiniões, que eram redigidas pela própria 

pesquisadora. 

Por fim, após a submissão da versão preliminar do questionário aos especialistas e aos próprios 

usuários, foram apresentadas as análises e conclusões desta pesquisa e a versão final da 

proposta de avaliação de satisfação dos usuários quanto aos serviços prestados de água potável 

e esgoto. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A NBR ISO 24510:2012 define os objetivos dos serviços de forma a atender as necessidades e 

expectativas dos usuários e as diretrizes para satisfação delas. A partir dessas diretrizes, 

determina critérios de avaliação para os serviços prestados aos usuários e sugere alguns 

exemplos de indicadores de desempenho como um dos possíveis sistemas de avaliação. 

No entanto, tendo em vista a efetiva participação do usuário na avaliação dos serviços segundo 

sua perspectiva e satisfação, como aconselhado pela própria NBR 24510:2012, optou-se pela 

utilização de questionário, instrumento de pesquisa que possibilita o contato direto com a visão do 

usuário e que tem sido amplamente utilizado pelas próprias agências reguladoras das empresas 

de saneamento. 

Apesar de suas limitações, o que podem ser reduzidas com seu devido processo de elaboração, o 

questionário apresenta amplas vantagens. Estas tem um valor especial ao se considerar que uma 

pesquisa de satisfação dos usuários sobre os serviços de saneamento, como a que se propõe 

neste estudo, seria aplicada e realizada, provavelmente, por um órgão ou entidade pública. Neste 

caso, é de extrema importância que os custos sejam reduzidos, que se exija pouco treinamento e 

que a análise dos resultados seja facilitada (GIL, 2008; RIBEIRO, 2008; RICHARDSON, 2012). 

Por essa mesma razão, as questões fechadas se revelam mais vantajosas para a aplicação da 

pesquisa de satisfação aqui proposta, uma vez que são menos cansativas ao respondente, são 

menos onerosas e demoradas, são objetivas e possibilitam maior facilidade e agilidade no 

processamento e análise dos dados (MATTAR, 1994; NOGUEIRA, 2002; RICHARDSON, 2012). 

O conteúdo abordado nas questões foi baseado nos questionários propostos por ARSESP (2012) 

e ADASA (2016), e nos objetivos dos serviços e critérios de avaliação propostos pela NBR ISO 
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24510:2012, abrangendo todos os elementos essenciais definidos por esta e listados a seguir, 

com exceção do quinto elemento que trata da segurança e gestão de emergência, cujos dados 

competem à prestadora de serviço, não tendo o usuário como responder questões sobre esse 

tema, considerando as diretrizes da norma. 

i. Acesso e prestação dos serviços; 

ii. Gestão de contratos e faturamento; 

iii. Promoção de um bom relacionamento com os usuários; 

iv. Proteção do meio ambiente; 

v. Segurança e gestão de emergências. 

Importante ressaltar que as questões propostas foram adaptadas de alguns critérios de avaliação 

definidos pela norma, devido à diferença de forma de obtenção de dados para a pesquisa. Na 

norma, estes se relacionam e dependem de informações fornecidas pela concessionária, 

enquanto o questionário visa obter dados diretamente do usuário. 

A proposta inicial do questionário, representada na Figura 34, foi dividida em 7 blocos de 

perguntas segundo os temas listados a seguir, sendo 6 questões sobre o perfil do entrevistado e 

34 sobre a avaliação do serviço propriamente dita.  

 Perfil do entrevistado; 

 Serviços de abastecimento de água potável; 

 Serviços de coleta e tratamento de esgoto; 

 Conta de água e esgoto; 

 Obras em vias públicas relacionadas aos serviços de água e esgoto; 

 Atendimento ao consumidor; 

Imagem da empresa. 
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Figura 34 – Proposta inicial de questionário de satisfação dos usuários de água potável e esgoto 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Além disso, como recomenda a literatura sobre a elaboração de questionários, no cabeçalho foi 

escrita uma saudação cordial que explica ao respondente do que se trata a pesquisa, valoriza a 

sua opinião mostrando a importância da participação para os seus próprios interesses, tranquiliza-

o com o anonimato das respostas e agradece-o previamente. No fim das questões, outra pequena 

saudação reforça esses pontos. 

Tendo elaborado o questionário, foi realizada a consulta a dois especialistas, sendo um professor 

e uma engenheira, ambos com formação e/ou atuação na área de saneamento básico, conforme 

as informações pessoais constantes no Quadro 5. A partir dessa consulta, em que foram dadas 

notas de 1 a 3, sendo 1 pouco relevante e 3 muito relevante, pôde-se observar que o nível de 

relevância médio de todo o questionário dado por cada especialista, 2,43 e 2,46, mostra que há 

um equilíbrio na avaliação dos dois, em geral, não houve muita variação entre as notas de ambos. 

Apenas três questões obtiveram nota média inferior a 2. 

 

Quadro 5 – Informações sobre os especialistas consultados 

Especialista A B 

Sexo Feminino Masculino 

Idade 67 anos 33 anos 

Nível de instrução / 

área de formação 
Superior / Engenharia Civil 

Doutorado / Hidráulica e 

saneamento 

Ocupação Engenheira / Diretora técnica Professor 

Fonte: Autoria própria 

 

As observações feitas pelos especialistas foram: a necessidade de adicionar questão sobre o 

bairro do respondente, devido às diferenças locais de abastecimento e atenção dada pela gestão 

pública; sugestão de incluir questão sobre retorno de esgoto nas residências; e apontaram 

algumas questões com necessidade de reescrita. 

Depois dessa consulta, foi realizado o pré-teste do questionário, que consistiu na sua aplicação a 

10 pessoas pertencentes ao público-alvo, usuárias dos serviços de água potável e esgoto. Foram 

abordadas 14 pessoas até que fossem obtidas as 10 respostas, resultando uma taxa de resposta 

nessa abordagem, descrita na metodologia, de 71,4%. 

Foi cronometrado o tempo gasto na resposta do questionário por cada respondente, a fim de se 

obter uma estimativa média de tempo necessário à sua aplicação. O tempo mínimo utilizado pelos 

respondentes foi de 4,78 minutos e o máximo de 9,14 minutos. A partir desse pré-teste chegou-se 

a um tempo médio de resposta de 6 minutos, com desvio padrão de 1,40, como mostra o Quadro 

6. 
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Quadro 6 – Tempo gasto no questionário por cada respondente e tempo médio de resposta 

Respondente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

Tempo gasto 

(min) 
9,14 5,09 4,78 4,91 5,23 7,05 6,48 7,01 5,45 4,97 6,01 1,40 

Fonte: Autoria própria 

 

Interessante apontar questões que se destacaram durante o pré-teste do questionário por ter 

acima de 70% dos respondentes para uma mesma alternativa, conforme Quadro 7, o que pode 

sugerir tendências e necessidades. O dado mais agravante, 7 dos 10 respondentes não diriam 

que a concessionária se preocupa com o meio ambiente, o que aponta um problema grave, seja 

no serviço ou seja na imagem que a empresa passa, afinal uma prestadora de serviço de 

saneamento é, ou deveria ser, uma empresa voltada ao meio ambiente.  

 

Quadro 7 – Respostas em destaque obtidas na aplicação dos questionários 

Respondentes Questão 

9/10 
Não foram avisadas com antecedência da falta de água por motivo que não fosse 

a falta de pagamento. 

8/10 

Insatisfeitas com as obras em vias públicas relacionadas aos serviços de água e 

esgoto, considerando o tempo do serviço, a qualidade, a sinalização de alerta, o 

serviço tapa-buraco e o transtorno causado. 

7/10 Consideram conhecer pouco a concessionária dos serviços de água e esgoto. 

7/10 Não diriam que a concessionária se preocupa com o meio ambiente. 

Fonte: Autoria própria 

 

Apesar de não ser o objetivo deste trabalho, esse resultado contribui para exemplificar como 

alguns problemas se sobressaem na opinião dos usuários e para justificar a importância desse 

tipo de avaliação para direcionar a melhoria dos serviços pela concessionária. 

Além disso, após a resposta do questionário, o respondente foi entrevistado de forma oral e 

aberta, a fim de conhecer as dificuldades encontradas no entendimento das perguntas, se foi 

sentida a ausência de alguma alternativa importante de resposta e quais suas impressões e 

comentários sobre todo o questionário. Assim: foi sugerida adição do bairro do respondente; foi 

apontada a necessidade de reescrita de algumas questões e de tornar algumas dependentes da 

resposta afirmativa de outras; e em geral todos acharam o questionário abrangente, interessante e 

relevante. 

Tendo em vista as considerações obtidas na consulta a especialistas e na aplicação do pré-teste, 

foi elaborada uma nova versão do questionário apresentada nas próximas 4 páginas. 
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VERSÃO FINAL 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS 
DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO 

 

Bom dia! / Boa tarde! 

Estamos realizando uma pesquisa sobre a satisfação dos usuários quanto aos serviços de 

abastecimento de água potável e de esgoto prestados no município. Para isso, gostaríamos de 

saber a sua opinião. Suas respostas são anônimas e de grande importância para a avaliação e 

melhoria da prestação desses serviços para a população. 

Desde já agradecemos a disponibilidade e colaboração! 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

A) SEXO:  

(    ) Masculino 
(    ) Feminino 

B) IDADE: 

(    ) 18 a 25 anos 
(    ) 26 a 35 anos 
(    ) 36 a 45 anos 
(    ) 46 a 55 anos 
(    ) 56 a 65 anos 
(    ) Mais de 66 anos 

C) ESCOLARIDADE COMPLETA: 

(    ) Sem instrução formal 
(    ) Ensino Fundamental 
(    ) Ensino Médio 
(    ) Técnico 
(    ) Superior 
(    ) Pós-graduação 

D) OCUPAÇÃO: 

(    ) Empregado assalariado 
(    ) Autônomo 
(    ) Aposentado ou pensionista 
(    ) Dona de casa 
(    ) Estudante 
(    ) Desempregado 

E) QUAL A RENDA MENSAL DA FAMÍLIA 
APROXIMADAMENTE? 

(    ) Até 1 salário mínimo 
(    ) Entre 1 e 2 salários mínimos 
(    ) Entre 2 e 5 salários mínimos 
(    ) Entre 5 e 10 salários mínimos 
(    ) Mais de 10 salários mínimos 
(    ) Não sei 

F) EM QUE BAIRRO VOCÊ RESIDE? 
RESPONDA: 
________________________________ 

QUESTÕES SOBRE OS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

1. QUAL NOTA VOCÊ DÁ PARA O GOSTO 
DA ÁGUA? 

(    ) 0 - muito insatisfeito 
(    ) 1 - insatisfeito 
(    ) 2 - nem insatisfeito, nem satisfeito 
(    ) 3 - satisfeito 
(    ) 4 - muito satisfeito 

2. QUAL NOTA VOCÊ DÁ PARA O CHEIRO 
DA ÁGUA? 

(    ) 0 - muito insatisfeito 
(    ) 1 - insatisfeito 
(    ) 2 - nem insatisfeito, nem satisfeito 
(    ) 3 - satisfeito 
(    ) 4 - muito satisfeito 

3. QUAL NOTA VOCÊ DÁ PARA A 
TRANSPA-RÊNCIA DA ÁGUA? 

(    ) 0 - muito insatisfeito 
(    ) 1 - insatisfeito 
(    ) 2 - nem insatisfeito, nem satisfeito 
(    ) 3 - satisfeito 
(    ) 4 - muito satisfeito 

4. QUAL NOTA VOCÊ DÁ PARA A 
PRESSÃO DA ÁGUA? 

(    ) 0 - muito insatisfeito 
(    ) 1 - insatisfeito 
(    ) 2 - nem insatisfeito, nem satisfeito 
(    ) 3 – satisfeito 
(    ) 4 - muito satisfeito 
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5. CLASSIFIQUE DE 1 A 4 O QUE É MAIS 
IMPORTANTE PARA VOCÊ. (Considere 1 o 
mais importante e 4 o menos importante). 

(    ) Gosto da água 
(    ) Cheiro da água 
(    ) Transparência da água 
(    ) Pressão da água 

6. QUANTAS VEZES FALTOU ÁGUA NOS 
ÚLTIMOS 6 MESES POR MOTIVO QUE 
NÃO SEJA FALTA DE PAGAMENTO? 

(    ) Nenhuma 
(    ) 1 a 5 
(    ) 6 a 10 
(    ) Mais de 10 
(    ) Não lembro 
 
Se respondeu ter faltado água, responda 
as questões 7 e 8. Senão, pule para a 
questão 9. 

7. QUANDO FALTOU, FOI AVI-
SADO COM ANTECEDÊNCIA? 

(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não lembro 

8. FOI CUMPRIDO O PRAZO 
PA-RA VOLTAR O 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA? 

(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não lembro 

9. QUAL NOTA VOCÊ DÁ PARA OS SERVI-
ÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA? 

(    ) 0 - muito insatisfeito 
(    ) 1 - insatisfeito 
(    )  2 - nem insatisfeito, nem satisfeito 
(    ) 3 - satisfeito 
(    ) 4 - muito satisfeito 

QUESTÕES SOBRE OS SERVIÇOS DE 
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 

10. QUANTO VOCÊ ACHA SER A PORCEN-
TAGEM DE ESGOTO TRATADO NO 
MUNICÍ-PIO? 

(    ) 0% 
(    ) Até 25% 
(    ) De 26% a 50% 

(    ) De 51% a 75% 
(    ) De 76% a 100% 

11. QUAL NOTA VOCÊ DÁ PARA O 
SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO? 

(    ) 0 - muito insatisfeito 
(    ) 1 - insatisfeito 
(    ) 2 - nem insatisfeito, nem satisfeito 
(    ) 3 - satisfeito 
(    ) 4 - muito satisfeito 

12. QUAL NOTA VOCÊ DÁ PARA O 
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO? 

(    ) 0 - muito insatisfeito 
(    ) 1 – insatisfeito 
(    ) 2 - nem insatisfeito, nem satisfeito 
(    ) 3 - satisfeito 
(    ) 4 - muito satisfeito 

13. VIU ALGUM VAZAMENTO DE ESGOTO 
NAS PROXIMIDADES NOS ÚLTIMOS 6 ME-
SES? 

(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não lembro 
 
Se respondeu “SIM”, responda a questão 
14. Senão, pule para a questão 15. 

14. O PROBLEMA FOI 
RESOLVIDO: 

(    ) Rápido  
(    ) Nem rápido, nem lento 
(    ) Lento 
(    ) Não resolveu 
(    ) Não lembro 

15. HOUVE CASO DE RETORNO DE 
ESGO-TO NA SUA RESIDÊNCIA NO 
ÚLTIMO ANO? 

(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não lembro 

16. QUAL NOTA VOCÊ DÁ PARA OS 
SERVI-ÇOS DE ESGOTO? 

(    ) 0 - muito insatisfeito 
(    ) 1 - insatisfeito 
(    ) 2 - nem insatisfeito, nem satisfeito 
(    ) 3 - satisfeito 
(    ) 4 - muito satisfeito
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QUESTÕES SOBRE A CONTA DE ÁGUA E 
ESGOTO 

17. VOCÊ SABE QUAL O VALOR DA 
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO? 

(    ) Sim 
(    ) Não 

18. QUAL O VALOR EM MÉDIA DA SUA 
CON-TA DE ÁGUA E ESGOTO? 
(Aproximadamente) 

(    ) Até R$ 30,00  
(    ) De R$ 31,00 a  R$ 55,00  
(    ) De R$ 56,00 a  R$ 125,00  
(    ) Mais de R$ 125,00  
(    ) Não sei 

19. CONSIDERANDO A QUALIDADE DOS 
SERVIÇOS, VOCÊ CONSIDERA A TARIFA 
DE ÁGUA E ESGOTO: 

(    ) Cara 
(    ) Justa 
(    ) Barata 
(    ) Não sei 

QUESTÕES SOBRE OBRAS EM VIAS PÚ-
BLICAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS 
DE ÁGUA E ESGOTO 

20. VIU ALGUMA OBRA NAS 
PROXIMIDADES NOS ÚLTIMOS 6 MESES? 

(    ) Sim 
(    ) Não 

 
Se respondeu “SIM”, responda a questão 
21. Senão, pule para a questão 22. 

21. QUAL NOTA VOCÊ DÁ PARA AS 
OBRAS REALIZADAS EM VIAS 
PÚBLICAS RELACIONADAS AOS 
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO? 
(Considerando tempo de servi-ço, 
qualidade, sinalização de alerta, serviço 
de tapa-buraco e transtorno causado). 

(    ) 0 - muito insatisfeito 
(    ) 1 - insatisfeito 
(    ) 2 - nem insatisfeito, nem satisfeito 
(    ) 3 - satisfeito 
(    ) 4 - muito satisfeito 

QUESTÕES SOBRE ATENDIMENTO AO 
CONSUMIDOR 

22. COMO VOCÊ COSTUMA FAZER 
RECLA-MAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE 
SERVIÇO? 

(    ) Pessoalmente na agência 
(    ) Através do telefone 
(    ) Através do site 

23. VOCÊ CONHECE AS INFORMAÇÕES E 
OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO 
SITE? 

(    ) Sim e uso 
(    ) Sim, mas não uso 
(    ) Não 

24. VOCÊ JÁ PROCUROU ALGUM TIPO DE 
ATENDIMENTO? QUANDO? 

(    ) Sim, nos últimos 6 meses 
(    ) Sim, no último ano 
(    ) Sim, não lembro quando 
(    ) Não 

 
Se respondeu “SIM”, responda a questão 
25 e 26. Senão, pule para a questão 27. 

25. QUAL O MOTIVO DO ÚLTIMO 
ATEN-DIMENTO? 

(    ) Pedido de ligação 
(    ) Vazamento de água 
(    ) Problema com hidrômetro 
(    ) Vazamento ou obstrução de esgoto 
(    ) Problemas com conta 
(    ) Outro 

26. QUAL NOTA VOCÊ DÁ PARA O 
ATENDIMENTO EM GERAL? 

(    ) 0 - muito insatisfeito 
(    ) 1 - insatisfeito 
(    ) 2 - nem insatisfeito, nem satisfeito 
(    ) 3 - satisfeito 
(    ) 4 - muito satisfeito 

QUESTÕES SOBRE A IMAGEM DA 
EMPRESA 

27. SOBRE A EMPRESA PRESTADORA 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL E 
ESGOTO, VOCÊ DIRIA QUE A: 

(    ) Conhece bem 
(    ) Só um pouco 
(    ) Não conhece
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28. VOCÊ DIRIA QUE ELA SE PREOCUPA 
COM O MEIO AMBIENTE? 

(    ) Sim, muito 
(    ) Sim, pouco 
(    ) Não 
(    ) Não sei 

29. VOCÊ DIRIA QUE ELA FAZ MANUTEN-
ÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE 
FORMA ADEQUADA? 

(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não sei 

30. VOCÊ DIRIA QUE ELA PROMOVE CAM-
PANHAS PARA ECONOMIZAR ÁGUA? 

(    ) Sim, muito 
(    ) Sim, pouco 
(    ) Não 
(    ) Não sei 

31. VOCÊ DIRIA QUE ELA MANTEM UM 
BOM RELACIONAMENTO COM OS 
USUÁRIOS? 

(    ) Sim 
(    ) Mais ou menos 
(    ) Não 
(    ) Não sei 

32. EM COMPARAÇÃO COM SERVIÇOS 
PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS 
(energia, gás canalizado, telefone etc.), 

VOCÊ DIRIA QUE A EMPRESA DE ÁGUA E 
ESGO-TO ESTÁ: 

(    ) Acima da média 
(    ) Na média 
(    ) Abaixo da média 

33. VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A PAGAR 
MAIS PARA TER UM SERVIÇO MELHOR? 

(    ) Sim 
(    ) Depende do custo-benefício 
(    ) Não 
(    ) Não sei 

34. CONSIDERANDO TODO O 
QUESTIONÁ-RIO, QUAL A SUA 
SATISFAÇÃO GERAL COM O SERVIÇO DE 
ÁGUA E ESGOTO PRESTA-DO? 

(    ) 0 - muito insatisfeito 
(    ) 1 - insatisfeito 
(    ) 2 - nem insatisfeito, nem 
satisfeito 
(    ) 3 – satisfeito 
(    ) 4 - muito satisfeito 

Agradecemos a sua participação! 
Suas respostas serão anonimamente 

computadas para avaliar as principais 

falhas e neces-sidades de melhoria na 

prestação dos serviços de água e esgoto.

 

 

CONCLUSÃO 

No estudo da norma NBR ISO 24510:2012, foi importante observar que, apesar da própria norma 

recomendar que a avaliação envolva de fato os usuários em seu processo, os critérios de 

avaliação e os indicadores de desempenho que esta aborda e propõe requerem dados tão 

somente procedentes da prestadora de serviço. Isso faz com que a avaliação dependa da 

manutenção adequada de um banco de dados pela concessionária e da disponibilização deste. 

Além disso, as informações obtidas nesse caso acabam não refletindo fielmente a opinião e 

satisfação do usuário, uma vez que são gerenciadas e fornecidas pela concessionária e a 

avaliação se dá de forma indireta. 

Ainda que esta norma ampare de fato a melhoria contínua dos serviços e aborde questões 

compatíveis com as necessidades e expectativas em que os usuários esperam ser atendidos pela 
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prestadora dos serviços de água potável e esgoto, não aborda efetivamente a satisfação do 

usuário a partir da sua própria perspectiva. 

Por esse motivo, este estudo propôs a avaliação da satisfação dos usuários dos serviços de água 

potável e esgoto através da aplicação de questionário aos mesmos. Dessa forma, é efetiva e 

direta a participação do usuário, o principal interessado e beneficiado desses serviços, e se 

conhece de fato as suas necessidades, expectativas e perspectivas, o grau de sua satisfação com 

o serviço prestado e quais as principais questões a serem abordadas no processo de melhoria 

contínua e gestão de acordo com o ponto de vista dele. 

Contudo, o questionário foi elaborado de modo a abranger a maioria dos elementos essenciais e 

diretrizes sugeridos pela norma, adaptando-os para a aplicação ao usuário, ficando de fora 

apenas o elemento de segurança e gestão de emergências, cujos dados teriam de ser obtidos 

através da concessionária. 

Durante a aplicação do questionário na fase de pré-teste, embora a discussão das respostas em 

si não fosse o objetivo, mas sim as dificuldades ao responde-lo, pôde-se observar que algumas 

questões apresentaram concentração nas mesmas respostas. Este fato foi importante para 

mostrar que a partir deste instrumento de avaliação é possível distinguir as principais e mais 

urgentes necessidades dos usuários, podendo direcionar a gestão dos serviços de água potável e 

esgoto para a melhoria contínua no sentido da satisfação dos usuários. 

Por fim, espera-se que esse trabalho possa servir de embasamento para futuros estudos e 

elaboração de questionários. Pode-se também associar indicadores de desempenho a cada 

questão abordada, de forma a monitorar o grau de satisfação ao longo do tempo e promover a 

melhoria contínua utilizando o ciclo PDCA, por exemplo. Espera-se também que o questionário 

aqui proposto possa ser utilizado futuramente na aplicação de pesquisas de satisfação dos 

usuários de serviços de água e esgoto nos municípios, até mesmo por agências reguladoras de 

saneamento, como forma de fiscalização, avaliação e controle social desses serviços. 

Ademais, é necessário que as prestadoras utilizem os resultados obtidos nas pesquisas de 

satisfação e que os transformem em ação na busca pela melhoria contínua dos serviços de água 

potável e esgoto. 
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RESUMO  

No município de Lagoão, localizado no Estado do Rio Grande do Sul, foi verificado que enquanto 

100% das localidades na área urbana têm acesso ao serviço público de abastecimento de água 

para consumo humano, na zona rural este índice cai para 57%, sendo que a água fornecida para 

75% das localidades rurais, que tem acesso ao serviço público de abastecimento de água, estava 

contaminada com a bactéria Escherichia coli (MATTOS, 2016). O abastecimento de água é 

realizado através de solução alternativa coletiva - SAC -, instalada pela prefeitura municipal, 

composta por poço tubular profundo, reservatório de água e canalização. Cada solução alternativa 

coletiva de abastecimento de água, após a instalação, é administrada por grupos de moradores da 

localidade beneficiada. Todavia, esses grupos não recebem nenhum tipo de formação para 

operação e manutenção da solução alternativa coletiva. A fim de garantir água potável e segura 

aos moradores da zona rural, é sugerido que seja feita uma reestruturação no modelo de gestão 

do serviço público de abastecimento de água. O modelo sugerido trata-se de uma parceria entre a 

prefeitura municipal e os grupos de moradores. Nesse modelo, é recomendado à prefeitura, 

através de uma lei municipal para reorganização da administração pública, a criação de um órgão 
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para organizar o serviço público de abastecimento de água. Aconselha-se que o titular do serviço 

crie um conselho gestor de saneamento básico que viabilize a participação e o controle social, 

através de representantes da sociedade civil organizada, na formulação e no controle de políticas 

públicas relacionadas a saneamento básico. Caberia ao novo órgão, entre outras atribuições, o 

desenvolvimento de atividades de mobilização social e educação socioambiental das 

comunidades rurais, e a capacitação técnica-administrativa das associações comunitária que 

operam as SACs. Neste cenário, a administração e operação das SACs somente poderia ser 

realizada pelas associações comunitárias legalmente constituídas. 

Palavras-chave: Saneamento Rural, Gestão do Serviço Público de Abastecimento de Água na 

Zona Rural, Solução alternativa Coletiva de Abastecimento de Água para Consumo Humano  

 

INTRODUÇÃO 

Dentre os princípios fundamentais da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que 

estabelece diretrizes para a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), destacamos a 

universalização do acesso aos serviços de saneamento básico (BRASIL, 2007). A universalização 

dos serviços de saneamento básico no Brasil ainda está longe de ser alcançada, sendo que nas 

zonas rurais das cidades brasileiras esta meta está ainda mais distante de ser atingida. De acordo 

com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), na zona rural, apenas 31,26% dos 

domicílios estão ligados à rede de distribuição de água e possuem canalização interna, 5,44% dos 

domicílios têm acesso à rede coletora de esgoto sanitário e 27% dos domicílios possuem coleta 

direta de resíduos por serviço de limpeza pública ou privada (IBGE, 2014). 

No município de Lagoão, localizado no Estado do Rio Grande do Sul, foi verificado que enquanto 

100% das localidades na área urbana têm acesso ao serviço público de abastecimento de água 

para consumo humano, na zona rural este índice cai para 57%, sendo que a água fornecida para 

75% das localidades rurais, que tem acesso ao serviço público de abastecimento de água, estava 

contaminada com a bactéria Escherichia coli (MATTOS, 2016). 

Segundo Wellin (1981), o comportamento humano, tanto a nível individual como institucional, é 

crucial para determinar a eficácia dos sistemas rurais de água. Wellin (1981) diz também que, há 

seis fatores que parecem ter um grande significado e cada um destes incluem o comportamento 

humano: tecnologia apropriada, desenvolvimento dos recursos humanos, financiamento viável, 

integração e coordenação dos programas comunitários de abastecimento de água com outros 

componentes de atenção primária de saúde, participação da comunidade e intervenção da mesma 

em forma contínua, assim como infraestruturas viáveis ou apoio institucional. Por essa razão, este 

trabalho tem como objetivo propor um modelo de gestão para o serviço público de abastecimento 

de água na zona rural para o município de Lagoão, que garanta a participação e o controle social, 

a fim de organizar o serviço de água e assim melhorar a qualidade e buscar a universalização. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O baixo índice de cobertura e de qualidade do serviço público de abastecimento de água na zona 

rural do município de Lagoão pode estar relacionado com a organização do serviço. Para verificar 

esta hipótese foram realizadas reuniões com representantes do poder executivo e legislativo do 

município com o objetivo de conhecer o modelo de gestão adotado para a prestação do serviço de 

água na zona urbana e na zona rural. Também foram realizadas reuniões com os presidentes das 

associações comunitárias rurais, cujas localidades têm acesso ao serviço público de 

abastecimento de água, pois o gerenciamento e a manutenção da infraestrutura existente são 

realizados por essas associações. Nas reuniões realizadas, com representantes do poder 

executivo e legislativo, buscou-se informações sobre: a forma de prestação do serviço, a 

identificação do prestador do serviço, informações sobre o contrato ou convênio com o prestador 

do serviço, a fiscalização do serviço e o modo de abastecimento de água. A reunião, que teve a 

participação dos presidentes das associações comunitárias rurais, teve como foco saber de que 

forma as associações estão organizadas, para isso procurou-se informações sobre o registro 

público (existência de estatuto e CNPJ) e sobre o convênio com a prefeitura. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Verificou-se que existe um contrato de programa, vigente até o ano de 2034, onde o município 

delega à Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) a prestação do serviço para a 

zona urbana na modalidade de gestão associada. 

A prestação do serviço de água na zona rural ficou sobre a responsabilidade da secretaria da 

agricultura do município, no entanto são as associações comunitárias rurais que fazem a 

administração e operação da infraestrutura existente. Todavia, as associações muitas vezes 

precisam solicitar auxílio financeiro e técnico ao município. 

A zona urbana é abastecida por um Sistema de Abastecimento de Água (SAA) composto por: um 

poço profundo, casa de química para tratamento simplificado, dois reservatórios de água, ramais e 

rede de distribuição. Cada comunidade rural, atendida por serviço público de água, é abastecida 

por uma Solução Alternativa Coletiva (SAC) que é composta por: um poço profundo, reservatório 

de água e canalização interna simplificada. 

Na figura 1, é apresentado, em um diagrama, o modelo de gestão do serviço público de 

abastecimento de água de Lagoão. 
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Figura 35 - Modelo de gestão do serviço público de abastecimento de água de Lagoão 

 

No quadro 1, são apresentadas informações sobre as associações comunitárias rurais. 

 

Quadro 8 – Organização das associações das comunidades rurais 

Comunidade 
Rural 

Local da sede Estatuto CNPJ 
Convênio com a 

prefeitura 
Alto da Serra Não possui Não Não Não 

Alto Socorro Não possui Não Não Não 

Campestre Não possui Não Não Não 

Cerca Velha Não possui Não informado Não informado Não 

Goiabal Não possui Não informado Não informado Não 

Linha Brasil Não possui Não informado Não informado Não 

Linha Felizardo Não possui Não Não Não 

Linha Monteiro Não possui Não Não Não 

Pinhalzinho Não possui Não sabe Não sabe Não 

Ronda Alta Não possui Não Não Não 

Vila Freitas Não possui Não Não Não 

Vila Nova Não possui Não Não Não 

 

Como é possível observar no quadro 1, a prefeitura não possui convênio com as associações que 

regulamente e autorize o serviço prestado. Já associações comunitárias rurais não possuem 

registro público o que impede a formalização da parceria com a prefeitura.  

A pouca organização do serviço de água para zona rural, que é observada a partir da análise das 

informações, é a causa da baixa cobertura e qualidade do serviço, já que nesta estrutura 

observamos que a prestação do serviço não é regulamentada e fiscalizada. Além disso as 

pessoas que gerenciam o serviço não recebem capacitação técnica, o que resulta no 

sucateamento da infraestrutura existente e na não sustentabilidade financeira. 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 801 

Na figura 2, é apresentada uma proposta de reestruturação organizacional a fim de auxiliar na 

gestão do serviço de abastecimento de água na zona rural para a cidade de Lagoão. 

 

Figura 36 - Proposta de reestruturação organizacional para o município de Lagoão 

 

 

Nesta estrutura é sugerido que seja criado, através de uma lei para reorganização da 

administração pública, um órgão municipal para realizar a gestão dos serviços de saneamento 

básico aqui chamado de SEMUSA (Serviço Municipal de Saneamento). Esse órgão ficaria 

responsável pela regulamentação e fiscalização do serviço público de abastecimento de água na 

zona urbana e na zona rural. Na zona rural, além das funções de regulamentação e fiscalização, 

para esse órgão seriam atribuídas as funções de: 

a. Planejamento estratégico para viabilizar a construção de sistemas de abastecimento de 

água simplificados que garantam a qualidade, segurança, regularidade e manutenção do 

serviço para as localidades rurais; 

b. Prestação de assistência as associações comunitárias no desenvolvimento de atividades 

de mobilização social e educação socioambiental; 

c. Capacitação dos membros das associações comunitárias, as quais tenham interesse em 

fazer a gestão do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água para 

consumo humano, a fim de habilitá-los para fazer a administração e operação. 
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É recomendado também que seja criado um Conselho Gestor de Saneamento Básico, através de 

uma lei municipal, de natureza consultiva e deliberativa. A este órgão caberia o exercício do 

controle social, da fiscalização e da regulação dos serviços de saneamento, cuja finalidade é 

garantir a transparência e a participação da sociedade nas deliberações necessárias para a 

garantia da qualidade dos serviços.  

É aconselhado uma parceria entre a prefeitura e as associações comunitárias rurais para realizar 

o gerenciamento das SAC. No entanto, para que a prefeitura delegue a organização e a prestação 

do serviço de abastecimento de água às associações comunitárias será necessário a realização 

de um convênio ou contrato entre as partes, onde sejam estabelecidas normas, direitos e deveres. 

Para isso, faz-se necessário que as associações comunitárias interessadas em gerenciar as SAC 

tenham registro público. É importante ressaltar que nenhuma associação é obrigada a assumir a 

responsabilidade de fazer a gestão das SACs para abastecimento de água. Caso a associação 

comunitária não tenha interesse, cabe ao titular organizar e prestar serviço 

 

CONCLUSÃO 

Os moradores das comunidades rurais podem administrar e operar o sistema ou a solução 

alternativa coletiva para abastecimento de água, mas para assumir tal função é necessário que 

primeiramente estes grupos estejam mobilizados, conscientizados, capacitados e organizados. 

Cabe ao titular do serviço de saneamento básico fazer um planejamento estratégico e adotar não 

apenas medidas estruturais, mas também medidas estruturantes para que a população tenha um 

serviço eficiente, eficaz e sustentável. 
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RESUMO 

Buscando uma alternativa eficaz para canalizar transparência, credibilidade e economia aos 

processos internos e externos foi o impulso para a criação do PPS – programa de produtividade 

do SEMASA de Itajaí, que tem por finalidade a criação de um conjunto de metas e regras. A partir 

da criação do programa, ocorreu a necessidade de construir ferramenta eficaz que controlasse o 

cumprimento das metas elaboradas pelos setores e homologadas pela diretoria da empresa. 

Assim, nasceu o SISPRO – sistema de tramitação de processos, que busca otimizar todo o 

sistema interno de funcionamento da empresa. Neste trabalho, mostraremos como as ferramentas 

de gestão devem trabalhar em conjunto, sendo que para um eficiente sistema de controle de 

metas, também se faz necessário controlar os processos de cada setor. 

Palavras-chave: Produtividade – Divisão de Lucros – Divisão de Resultados – Metas Setoriais – 

Metas Globais – Melhoria Remuneração Servidores Públicos – Eficiência nos processos internos – 

Sistema informatizado – tramitação de processos 

 

INTRODUÇÃO 

Após estudos e diagnóstico efetuado pela Equipe de Gestão, ficou evidenciado que precisávamos 

de um incentivo aos servidores da empresa com ganho valorativo e de eficiência nos processos 

internos de cada gerência. 

A presente temática apresenta considerável relevância e atualidade, visto a fase de pleno 

amadurecimento e expansão no âmbito da Administração Pública, com foco na excelência do 

atendimento e rapidez dos processos. 

No mais, como uma alternativa eficaz para canalizar transparência, credibilidade e economia aos 

processos internos e externos coadunando-se geometricamente com as metas do plano 

estratégico de nossa autarquia. 
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Neste contexto, ocorreu a criação do PPS – programa de produtividade do SEMASA de Itajaí, que 

tem por finalidade a criação de um conjunto de metas e regras, propondo a definição de quem 

pode receber um prêmio, a criação de índices e pontos para cálculo do prêmio, a criação de 

metodologia de acompanhamento e apuração dos pontos, a criação de fórmulas de transformação 

dos pontos em valores monetários e o percentual máximo em relação ao salário a ser pago aos 

servidores.  

A partir da criação do programa, ocorreu a necessidade de construir ferramenta eficaz que 

controlasse o cumprimento das metas elaboradas pelos setores e homologadas pela diretoria da 

empresa. Assim, nasceu o SISPRO – sistema de tramitação de processos, que busca otimizar 

todo o sistema interno de funcionamento da empresa. 

Neste trabalho, mostraremos como as ferramentas de gestão devem trabalhar em conjunto, sendo 

que para um eficiente sistema de controle de metas, também se faz necessário controlar os 

processos de cada setor. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho utilizou-se o método indutivo em virtude de partir-se de conceitos amplos para que 

possamos chegar a resolução do problema particular. Como objetivo do presente trabalho 

aplicado ao caso concreto de nossa autarquia, tínhamos: a) Valorizar o esforço coletivo e 

reconhecer o mérito de cada servidor; b) Promover a modernização nas relações de trabalho 

através de uma política de desafios constantes e de valorização das conquistas e do mérito; c) 

Criar um ambiente de cooperação mútua e de ampla participação de todos; d) Desenvolver níveis 

crescentes de resultados para a Autarquia; e) Manter os talentos internos reduzindo a 

rotatividade.Como hipóteses do trabalho: a) Um bom plano de trabalho, com metas claras irá 

melhorar a eficiência dos processos internos. b) O plano de produtividade será decisivo na 

melhoria dos valores repassados aos servidores aumentando a satisfação geral. Para elaboração 

do programa, efetuou-se pesquisa com os funcionários e mapeamento em comissão específica de 

todos os processos relevantes de cada departamento. Fora criado ferramenta para controle de 

prazos e melhoria da Intranet com senha pessoal. Efetuado base legal e elaborado regulamento. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Considerando a ampla participação efetuada pelos servidores no processo de construção das 

metas departamentais e seus prazos, houve uma discussão contínua na empresa sobre melhorias 

e incrementos de prazo nas atuações. 

Assim, foi gerado um efeito cascata de cobrança entre os servidores pois as metas do 

departamento são setoriais e não individuais o que gerou um aumento de eficiência. 
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No mais, considerando os valores de divisão para cada meta, foi considerada uma importante 

fonte de renda extra para os servidores aumentando a satisfação de todos. 

Com os indicadores de prazos criados através do sistema de controle de processos – SISPRO a 

medição das metas fora simplificada e seu controle é de acesso amplo da Diretoria, Comissão de 

Gestão e departamentos. Principais telas do SISPRO: 

 

Figura 1 – caixa de saída e processos para prosseguimento: 

 

Essa tela demonstra a Caixa de Saida e os processos para prosseguimento. 
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Figura 2 – detalhamento dos processos: 

 

A tela acima detalha as informações atinentes a um processo, como dados do processo, dados do 

Requerente e histórico de tramitação. 

 

Figura 3 – caixa de entrada: 
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A tela acima, indica os processo que estão aguardando para dar entrada no setor, após 

confirmação e translado físico. 

 

Figura 4 – cadastramento processual: 

 

Acima, o cadastramento de processos novos, onde há a opção de efetuar-se processos 

eletrônicos ou físicos, escolher assunto e descrição. Aliado a ferramenta do SISPRO, temos uma 

tela de solicitações, SOL onde pode-se solicitar aos setores serviços internos com 

acompanhamento de prazo. A tela abaixo é explicativa: 

 

Figura 5 – Solicitações de serviços enviados: 
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Além da tela de solicitões enviadas, ainda é possível verificar abaixo a tela de abertura e controle 

das solicitações: 

 

Figura 6 – Registro dos serviços: 

 

 

Figura 7 – Atualização das solicitações dos serviços: 

 

 

CONCLUSÃO 

Como membro da Comissão de Gestão do Plano, foram inúmeros os benefícios trazidos pela 

implementação do Programa de Produtividade como espécie de divisão de lucros e resultados da 

Autarquia. Todo o processo de construção do texto das metas, bem como seu acompanhamento 

tem gerado uma série de dados gerenciais para tomada de decisão por parte da Diretoria da 
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Autarquia. No mais, os mapeamentos de todos os processos internos da Autarquia, com seus 

principais prazos e detalhamento, permitiram atacar a origem de diversos problemas internos. 

Além disto não há como controlar as metas e sua eficácia com a geração de inúmeros dados 

gerencias, sem um bom programa de tramitação de processos internos, gerando claramente 

informações de onde estão os principais problemas da autarquia e suas possíveis soluções. 
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RESUMO  

As organizações buscam continuamente melhores resultados em seus processos,  dessa forma, 

ao longo da história, ocorreram mudanças significativas na relação do homem com o trabalho. Foi 

percebido com o advento da teoria da qualidade que quando os funcionários estão motivados e 

são reconhecidos, tornam-se mais produtivos. Portanto, este trabalho tem como objetivo analisar 

as principais mudanças na atualização da norma ISO 9001 com foco em pessoas, demonstrando 

como essa revisão destacou a preocupação do funcionário como capital humano e sua 

importância no sistema de gestão da qualidade.  Para isso, além da análise das mudanças nos 

itens, foram exemplificadas ações em uma empresa de saneamento, tais como, reconhecimento 

ao funcionário pelo programa “5S” em uma Estação de Tratamento de Esgoto, perfil de 

participação em um curso de atualização da norma ISO 9001 e questionário pós-auditoria aos 

auditores, o qual demonstrou a auditoria interna como potencial ferramenta de motivação dentro 

da organização. Foi possível concluir sobre a importância da continuidade de trabalhos na 
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organização voltados às pessoas, não apenas para o atendimento da norma citada, mas também 

para obtenção do engajamento e motivação de seus colaboradores na busca de bons resultados. 

Palavras-chave: auditorias; capital humano; engajamento; ISO 9001;  sistema de gestão da 

qualidade. 

 

INTRODUÇÃO 

O papel do homem nas organizações foi sendo moldado ao longo da história. A Era Clássica, 

marcada pelo período da Revolução Industrial até 1950, foi caracterizada pela hierarquização, 

departamentalização e atribuição do trabalhador como apêndice da máquina. A partir de 1950 a 

Era Neoclássica foi marcada por uma estrutura mais dinâmica, o que permitia um fluxo maior das 

informações atribuídas às pessoas com cargos mais complexos do que os exercidos 

anteriormente. Já em 1990, com o advento das tecnologias, a Era da Informação passa a ser 

marcada pela busca de conhecimentos e valorização do colaborador como ferramenta intelectual 

e humana (CHIAVENATO, 2008).  

De acordo com Gomes (2004), William E. Deming, precursor da Teoria da Qualidade, explica que 

empregados motivados atingem níveis de produtividade superiores. Nos princípios de qualidade é 

percebido que a necessidade de motivar os trabalhadores da empresa para o esforço de melhoria 

da qualidade, está atrelada à responsabilidade da gestão em assegurar as condições que 

permitam que esforços individuais resultem em melhorias efetivas no processo (apud DEMING, 

1982; 1984). 

O gerenciamento de competências, habilidades e manutenção da motivação dos colaboradores 

passou a ser visto como instrumento relevante para o crescimento e competitividade da 

companhia (BRANDÃO e GUIMARÃES, 2001). 

Para garantir a permanência no “mercado”, as organizações passaram a inserir normas e 

ferramentas de gestão em seus processos. Antes vistas como um diferencial, são consideradas 

hoje cruciais para a sobrevivência dentro de um cenário cada vez mais competitivo. Dentro desse 

contexto, é necessário que as empresas invistam em sua principal ferramenta, o capital humano 

(ABICHT, 2008).  

A empresa municipal de saneamento de Campinas, avaliada neste trabalho, tem implantada em 

seus processos a ISO 9001 desde 2004. Considerando a revisão da norma para versão 2015, as 

organizações têm um prazo de 3 anos após a publicação da revisão para se adequarem aos 

requisitos da ISO 9001:2015, ou seja, até setembro de 2018 (ISO, [2015]). Atualmente, no mundo, 

1.029.990 de empresas são certificadas com a NBR ISO 9001:2008 e 4.190 com a versão 2015. 

No Brasil, são 17.512 certificadas com a versão 2008 e apenas 17 com a versão 2015 (ISO, 

2017). 
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 A empresa estudada pretende permanecer com a certificação, atualizando-a ainda neste ano, 

pois uma vez adquirida, o empenho em mantê-la resulta no aprimoramento das atividades 

organizacionais, bem como, atendimento aos requisitos dos clientes e expectativas das partes 

interessadas, entre outros benefícios (PEREIRA; DE LIMA, 2013). 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo estudar a transição da NBR ISO 9001:2008 para a 

NBR ISO 9001:2015 exemplificando as principais ações da empresa de saneamento, tendo como 

foco os itens relacionados às Pessoas (item 7.1.2) e à conscientização sobre a importância de seu 

papel na implantação e manutenção do sistema gestão da qualidade (item 7.3), bem como os 

itens correlatos que os impactam (ABNT, 2015b).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, foram estudados os conceitos existentes nas normas de gestão com conteúdos 

complementares a fim de estabelecer uma diretriz e consolidar o trabalho. Para isso, realizou-se 

um levantamento bibliográfico sobre gestão de pessoas e seu papel nos Sistemas de Gestão. 

Utilizou-se como base de dados literatura e artigos relacionados ao tema.  

Além disso, foram utilizadas para embasamento da comparação entre as versões da ISO 9001 as 

Diretrizes para o Envolvimento das Pessoas e suas Competências (ABNT, 2013) e Diretrizes para 

Treinamento (ABNT, 2001). Em seguida, os conceitos estudados foram aplicados ao conteúdo 

transmitido pela versão da ISO 9001:2015, que foi comparada à sua versão anterior para 

avaliação das mudanças a respeito dos itens relacionados às pessoas.  

Para a elucidação foram destacadas as ações tomadas pela área de Gestão da Qualidade de uma 

empresa de saneamento perante a migração da norma.  

Com a finalidade de avaliar a aplicação dos conceitos trazidos pela versão ISO 9001:2015 e como 

se dá sua contribuição para o engajamento das pessoas, foi realizado um questionário aos 

auditores internos que participaram das auditorias na versão 2015, para avaliar os conceitos de 

conhecimento organizacional e auditoria interna como ferramenta de motivação. Analisou-se 

também o perfil de participação dos auditores internos da empresa em um curso de atualização da 

ISO 9001, versão 2008 para versão 2015. Todos os auditores internos formados na versão 

anterior foram convidados a participar. Após o curso, se realizou análise estatística do perfil dos 

participantes, enfocando-se o percentual de auditores ativos e inativos (há mais de 2 anos sem 

realizar auditorias) e do período de inatividade. Foi demonstrado ainda um exemplo de gestão em 

uma Estação de Tratamento de Esgoto na empresa de Saneamento.  
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 Realocação dos itens: recursos para apoio  

 

A revisão da norma de qualidade da versão 2008 para 2015 apresentou mudanças sutis na 

realocação de itens relacionados à pessoas, entretanto, foi possível notar o conceito de 

Gestão de Pessoas intensificado. A abordagem da versão da ISO 9001:2015 com relação a 

esse conceito está direcionada para os itens: 7.1 (Recursos), 7.1.2 (Pessoas), 7.2 

(Competência) e 7.3 (Conscientização) conforme apresentado na Figura 2 (ABNT, 2015). Já 

os requisitos da versão 2008 abordam o papel humano em apenas um item e suas 

ramificações: 6 (Gestão de Recursos), 6.1 (Provisão de Recursos), 6.2.1 (Generalidades) e 

6.2.2 (Competência, Treinamento e Conscientização) apresentados na Figura 1 (ABNT, 2008). 

 

 

 

Figura 1 – Itens relacionados a pessoas 

na ISO 9001:2008  

Figura 2 – Itens relacionados a pessoas 

na ISO 9001:2015

 

 

O fator humano, ao ser inserido em Recursos (versão 2008), era visto apenas por seu cunho 

quantitativo. Na última revisão (versão 2015) o item Pessoas (7.1.2) está inserido em recursos no 

sentido quantitativo, no entanto é também contemplado no item de Apoio (seção 7), abrangendo 

Competência (7.2) e Conscientização (7.3), o que destaca a contribuição do colaborador com 

seus conhecumentos como fundamental para a eficácia dos processos desenvolvidos. 

 

 

 Princípio da Qualidade (envolvimento para engajamento)  

Os princípios de gestão da qualidade da versão 2008 estão declarados nas norma NBR ISO 

9000:2005 e NBR ISO 9004:2010, um deles é envolvimento de pessoas, que na versão 2015 
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passou a ser engajamento de pessoas, inserido no item 0.2 da NBR ISO 9001:2015  (ABNT, 

2005; 2010). Essa alteração sustenta a valorização do Capital Humano e denota a mudança da 

norma em sua essência. Há já uma diferença na própria definição dos termos, apresentada na 

NBR ISO 9000:2015, que descreve envolvimento como “participar de uma atividade, evento ou 

situação” e engajamento como “envolvimento em, e contribuição para, atividades que visem atingir 

objetivos comuns”. Na prática o termo engajamento é aplicado afim de que o colaborador tenha 

consciência de que é parte integrante do processo, e fundamental para a obtenção de um bom 

resultado final. Isso destaca a importância do comprometimento em todos os níveis da 

organização proposto pela revisão 2015 (NASCIMENTO, 2015).  

Verificou-se a aplicação do conceito de engajamento em uma Estação de Tratamento de Esgoto 

da empresa de Saneamento, onde encontra-se em fase de implantação o programa “5S”, em que 

os próprios operadores da Estação executam auditorias, em locais predeterminados, com base 

em 5 sensos (utilização, ordenação, limpeza, saúde e auto disciplina). Há o reconhecimento do 

funcionário, conforme Figura 3, atendendo o item 7.3 conscientização da norma 2015 em que diz 

que a organização deve assegurar que pessoas que realizam trabalho sob o controle da 

organização estejam conscientes da sua contribuição para a eficácia do Sistema de Gestão da 

Qualidade. É interessante ressaltar que a inicativa de implantação do programa foi dos próprios 

funcionários da Estação de Tratamento, reforçando o engajamento dos colaboradores na 

organização. 

 

Figura 3 -  Reconhecimento aos funcionários em uma Estação de Tratamento de Esgoto. 

 

 

 Ambiente para operação de processos 

Na revisão 2015 a abordagem dos processos se adequou aos modelos de gestão de pessoas 

atuais. A adequação se mostra pertinente, uma vez que hoje em dia sabe-se que os fatores 
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humanos (psicológicos e sociais) são tão determinantes para atingir resultados quanto os fatores 

físicos. Visto isso, a norma, ao acrescentar nas abordagens dos processos fatores psicológicos e 

sociais, também contempla o conceito de engajamento em detrimento de envolvimento.  

Em alguns itens da norma de 2015 observa-se claramente a mudança na abordagem dos fatores 

relacionados aos colaboradores de uma empresa. A nota existente no item 7.1.4 (Ambiente para a 

operação dos processos), esclarece que um ambiente adequado para a realização das atividades 

da empresa pode considerar fatores humanos e físicos, e exemplifica através de fatores físicos 

(como temperatura, umidade, iluminação). Ela descreve ainda fatores sociais e psicológicos que 

contribuem para o bom desenvolvimento e operação dos processos. Ao incluir um ambiente não 

discriminatório, redutor de estresse, emocionalmente protetor, preventivo quanto à exaustão, 

dentre outros, como necessário para a operação dos processos e para alcançar conformidade de 

produtos e serviços dentro da companhia, a norma demonstra que o colaborador possui um lado 

humano, psicológico e social, que deve ser levado em conta pela empresa na determinação e 

manutenção do ambiente de trabalho. A mudança na versão 2015 fica ainda mais evidente se 

comparada à versão anterior, na qual o item que corresponde ao 7.1.4 é o 6.4 (Ambiente de 

trabalho). Nesse item, além de informar que a organização deve determinar e gerenciar o 

ambiente de trabalho necessário, e que os fatores a serem considerados são físicos, ambientais e 

outros, a nota exemplifica com ruídos, temperatura, umidade, iluminação e condições 

meteorológicas apenas, sem considerar questões sociais e psicológicas às quais os trabalhadores 

estão sujeitos e que afetam suas atividades de trabalho tanto quanto as questões físicas.  

Vale ressaltar que na versão de 2008, a norma deixa em aberto a consideração de fatores não 

físicos, ficando sob responsabilidade da organização definir se esses afetam ou não o seu 

processo. Na versão 2015 também há espaço para que sejam considerados outros fatores além 

dos demonstrados e exemplificados em nota, quando a norma diz, no mesmo item, que os fatores 

podem diferir substancialmente, dependendo dos produtos e serviços providos. 

 

 Conhecimento adquirido por experiência 

Outro item que evidencia a intensificação da gestão de pessoas da última versão da ISO 9001 é o 

7.2 (Competência). Nele, verifica-se em nota, que o mentoreamento pode ser considerado uma 

ação aplicável para prover competência aos colaboradores da organização, o que demonstra que 

a norma enxerga os funcionários como pessoas que retêm conhecimento através de suas 

experiências profissionais, e considera que o conhecimento adquirido pode ser transmitido através 

do mentoreamento, sendo essa uma forma de aquisição de competência, ainda que seja 

necessária a retenção de informação documentada como evidência. No item 7.1.6 (Conhecimento 

organizacional) a retenção e compartilhamento de conhecimento e experiência obtidos no 

ambiente organizacional também são citados, como fontes internas de obtenção de conhecimento 
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organizacional, porém não é necessário que sejam documentados, permitindo maior flexibilidade 

na utilização desses recursos. 

A auditoria demonstrou-se uma ferramenta para aquisição de conhecimento organizacional dos 

participantes. Foi realizada uma pesquisa com os colaboradores que participaram como auditores. 

À esses, perguntou-se sobre a contribuição da auditoria em seu conhecimento organizacional. 

58,3% avaliaram como excelente, 41,7% como bom, não sendo avaliada como regular ou ruim, 

conforme é demonstrado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Avaliação pelos auditores da contribuição da auditoria para o conhecimento 
organizacional 

 

 

 Auditorias como fator motivacional 

Em ambas as versões da norma ISO 9001, o item de auditoria (8.2.2 na versão 2008 e 9.2 na 

versão 2015), na prática, pode ser visto como um fator motivacional, já que os benefícios das 

auditorias internas são esperados tanto nos setores auditados quanto nas equipes de auditorias. 

Para os auditores internos da empresa a motivação deve ocorrer devido à aquisição de novos 

conhecimentos relacionados aos diversos processos realizados na empresa, e também à 

interação com funcionários de diferentes áreas. Já para os setores auditados, as auditorias podem 

servir como incentivo para a continuidade do desenvolvimento de seus trabalhos com excelência 

e/ou rever seus procedimentos com vistas a alcançarem maior eficiência em seus processos. 

Foi realizada uma pesquisa pós-auditoria, na qual perguntou-se aos auditores sobre o processo 

de auditoria no quesito “conhecimento de outros setores” e também “interação com os demais 

membros da equipe”. Na Figura 5 observa-se que a maioria dos participantes (62,5%) avaliou a 

interação com os outros setores como excelente, 29,2% avaliou como boa, 8,3% como regular e 

nenhum participante classificou esse quesito como ruim.  
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Figura 5 – Avaliação pelos auditores no quesito interação com outros setores 

 

A norma 19011 estabelece as principais diretrizes para a execução do processo sistemático de 

auditoria. Dentre essas especificações, o documento apoia a interação dos membros da equipe 

nesse processo para executá-lo com eficácia (ABNT, 2012). Esses conceitos também foram 

observados nos comentários dos participantes das auditorias, por considerá-las pertinentes para a 

troca de experiências. Além disso, os auditores julgam importante a incorporação do 

conhecimento organizacional no processo de auditoria, o qual contribui para o melhor  

desempenho das atividades individuais durante a auditoria e nas suas próprias rotinas de 

trabalho. 

Avaliou-se também a participação dos auditores em um curso de atualização da norma promovido 

pela empresa de saneamento. A partir das análises estatísticas, foi possível verificar que cerca de 

40% dos auditores presentes no curso estavam inativos na norma 2008, conforme demonstrado 

na Figura 6. Avaliou-se ainda o período de inatividade desses auditores, desta forma, na Figura 7 

pode-se observar que a maioria estava inativo há 3 ou 4 anos. Houve ainda uma parcela de 13% 

de auditores inativos entre 7 e 10 anos. A realização do curso de atualização motivou os auditores 

inativos a retomarem suas funções como auditores internos da qualidade. Isso demonstra que 

houve interesse por parte dos colaboradores em conhecer as mudanças realizadas na revisão da 

norma e atualizar seus conceitos enquanto auditores internos da companhia. 
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Figura 6 – Auditores ativos e inativos que 

participaram do curso de atualização da 

ISO 9001:2015 

Figura 7 – Período de inatividade dos 
auditores internos participantes do curso 
de atualização da ISO 9001:2015 

  

 

CONCLUSÃO 

Através da realização desse trabalho foi possível verificar que a revisão da Norma ISO 9001 da 

versão de 2008 para 2015 propôs maior valorização do papel das pessoas dentro das empresas. 

Esse aspecto reforçou a importância de se implantar a norma, atendendo aos conceitos 

contemporâneos de Gestão de Pessoas. A empresa de saneamento estudada ainda está no início 

da aplicação da norma atualizada, e o requisito em relação à motivação de pessoas pôde ser 

notado, a princípio, através do curso de atualização, uma vez que os auditores inativos retomaram 

sua atuação, através da satisfação dos auditores internos na realização de auditorias, e ainda pela 

demonstração de engajamento de funcionários. Para a companhia, é importante a continuidade do 

aprimoramento e a manutenção de trabalhos voltados às pessoas, não apenas para o 

atendimento da norma citada, mas também para obtenção do engajamento e motivação de seus 

colaboradores na busca de bons resultados. 
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RESUMO 

A bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), na qual a cidade de Campinas 

está inserida, contempla 4.991.762 habitantes. Dada a alta densidade demográfica e o impacto 

ambiental causado, foi fundado, em 1989, o Comitês PCJ com a finalidade de desenvolver 

atividades relacionadas à preservação dos mananciais e conscientização da população em 

relação aos recursos hídricos. O Projeto Gota d’Água é uma das atividades vinculadas ao 

Consórcio PCJ para promoção da educação ambiental no território abrangido pela bacia. No ano 

de 2016 o tema abordado foi “A importância do planejamento para a garantia da sustentabilidade 

hídrica das bacias PCJ”, originando o evento “PCJ – Semana da Água (Projeto Gota D’água) – 

Saberes das Bacias PCJ”, desenvolvido pelos agentes interlocutores, membros das Câmaras 

Técnicas e o público interno da Empresa de Saneamento. Sendo assim, esse trabalho objetiva 

avaliar o evento quanto à sua estrutura, pertinência e manutenção. Para isso desenvolveu-se uma 
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pesquisa com os participantes do evento. Após avaliação estatística, observou-se que 53% 

avaliaram como ótimo, 36% bom e 11% regular, portanto, o objetivo do evento foi atingido. 

Palavras-chave: comunicação; comitês de bacias hidrográficas; PCJ; pesquisa de satisfação.  

 

INTRODUÇÃO 

Os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí formam a bacia hidrográfica do PCJ. Composta por 76 

cidades, a bacia tem abrangência nos estados de São Paulo e Minas Gerais (COMITÊS PCJ, 

2006). Ao primeiro compreende a maior porção e uma das maiores regiões metropolitanas, a da 

cidade de Campinas. Assim, a bacia contempla 4.991.762 habitantes e desse montante, 

1.173.370 habitantes são da cidade de Campinas (IBGE, 2016). Atendendo a alta densidade 

demográfica e o impacto na utilização dos recursos hídricos, foi criado o Consórcio PCJ, uma 

associação de direitos privados, sem fins econômicos. Fundado em 13 de Outubro de 1989, o 

consórcio conta com a participação de municípios e empresas, a fim de executar atividades 

ambientais com relação aos mananciais, promovendo a sensibilização da população para os 

recursos hídricos da bacia do PCJ (SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA, 2017). As ações 

ambientais do Consórcio PCJ foram intensificadas em 1994, com a proposição de temas para 

discussões anuais. Em 2015, receberam foco dos programas os assuntos voltados à escassez de 

recursos hídricos, devido à crise hídrica no estado de São Paulo, e assuntos sobre a degradação 

ambiental, para discutir a respeito das reduções consideráveis do progresso desenfreado em 

detrimento à conservação ambiental (CONSÓRCIO PCJ, 2016; PÁDUA, 2004).  

Nesse cenário surge “O Projeto Gota d’Água”, iniciativa vinculada ao Consórcio do PCJ, tendo 

como propostas ampliar as ações de educação ambiental no território das Bacias do PCJ, 

disseminação de informações a cerca de Recursos Hídricos e contribuição com ações 

sustentáveis. O ano de 2016 trouxe o tema: “A importância do planejamento para a garantia da 

sustentabilidade hídrica das bacias PCJ”. O assunto proposto é desenvolvido por agentes de 

interlocução municipais, que são previamente cadastrados no programa de educação ambiental 

do Consórcio PCJ pelas instituições associadas. Esses agentes são preparados para o 

desenvolvimento temático, por meio de encontros promovidos pelo consórcio. Como resultado 

disso, o Projeto Gota d’Água vem realizando ações anualmente em escolas, demonstrando sua 

expressividade e registros em prol de melhorias (CONSÓRCIO PCJ, 2016). 

No Brasil, o conceito de educação ambiental foi definido em legislação como sendo “os processos 

por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999). 

Além disso, educação ambiental trata-se de uma tecnologia social, que contribui com os aspectos 
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econômicos, ambientais e sociais da contemporaneidade, visando reflexos positivos no futuro. 

Portanto, deve ser considerada para as estratégias de negócios de uma empresa de saneamento. 

Ações voltadas para a educação ambiental mostram-se importantes dentro de uma organização, 

especialmente no ramo de saneamento. Sendo assim, a consolidação dos objetivos do Projeto 

Gota D’água é fundamental para o compartilhamento das informações, integração das pessoas e 

a intensificação do seu papel para a construção de um meio ambiente mais sustentável. Dessa 

forma, o trabalho tem como objetivo avaliar o evento “PCJ – Semana da Água (Projeto Gota 

D’água) – Saberes das Bacias PCJ”, promovido pelos agentes interlocutores, membros das 

Câmaras Técnicas e o público interno da Empresa de Saneamento, quanto à sua estrutura, 

pertinência e manutenção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido no ano de 2016, em Campinas – SP, na empresa SANASA 

(Sociedade de Abastecimento de água e Saneamento S/A) local onde foi realizada a replicação do 

Projeto Gota d´Água do Consórcio PCJ no “PCJ Projeto Gota D’Agua – Saberes das Bacias PCJ”. 

O encontro contou com a presença de 67 pessoas, dentre eles, funcionários ligados às Câmaras 

Técnicas dos Comitês PCJ para expor as ações realizadas, bem como colaboradores que não 

participam dos comitês.  

No evento foram utilizados recursos como Power Point e vídeos para expor o conteúdo desejado.  

Ao final das apresentações foi realizada uma pesquisa com os participantes para avaliar a 

satisfação e o atendimento ao objetivo pretendido pelo projeto.  

Dessa forma, a pesquisa buscou obter a opinião dos participantes para futuras melhorias. Para 

tanto, foi proposta uma avaliação geral, com o intuito de classificar o evento entre ótimo, bom, 

regular ou ruim. Além da avaliação geral, foram solicitadas sugestões para os próximos encontros. 

Assim, os 67 participantes responderam as seguintes perguntas: “Como você avalia o evento?”, 

“O que você mais gostou?”, “O que você menos gostou?” e “O que você sugere para a melhoria 

de futuros eventos?”.  

 Após a coleta, os dados foram compilados e analisados estatisticamente, por meio de planilhas 

do Excel e formulação de gráficos para facilitar a visualização. Posteriormente, o material foi 

discutido em grupo, a fim de embasar o planejamento para tomada de ações futuras. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O evento “PCJ Projeto Gota D’Agua – Saberes das Bacias PCJ” teve um impacto positivo perante 

aos colaboradores da Empresa de Saneamento, o que foi demonstrado na pesquisa de 

satisfação. Sendo assim, referente à pergunta “Como você avalia o evento?”, 53% dos 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 823 

participantes o avaliaram como Ótimo. Enquanto 36% e 11% responderam ser Bom e Regular, 

respectivamente. O evento não foi avaliado como ruim, conforme é demonstrado na Figura 1.  

 

Figura 1 – Avaliação Geral do Evento 

 

 

Na Figura 2 nota-se que foi demonstrada satisfação com a iniciativa, já que houve sugestão de 

maior periodicidade do evento em 35% das respostas. Outras sugestões dadas pelos 

participantes foram: ampliar a apresentação com mais temas técnicos e pedagógicos (27%), maior 

divulgação (15%), mais interação com outros setores (11%), confecção de um material de apoio 

(8%) e apresentação dos palestrantes (4%). 

 

Figura 2 - Sugestões dos participantes para melhoria do evento  
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Os resultados demonstraram uma aceitação do projeto, uma vez que, mais da metade das 

pessoas o julgaram ótimo. O que é afirmado também pelas sugestões de maior periodicidade, 

sendo sugerida por mais um terço dos entrevistados. Além disso, é importante ressaltar os 

apontamentos sobre apresentações mais pedagógicas e melhoria na divulgação.  

O primeiro ponto é evidenciado por respostas discursivas de alguns participantes, que julgaram o 

evento estritamente técnico. O segundo item, sobre a divulgação, é descrito pelos participantes 

também em respostas discursivas, que analisaram essa problemática como deficiente. O evento 

foi comunicado por e-mail, e não atingiu a empresa como um todo, dessa forma, muitos 

entrevistados sugeriram uma comunicação via intranet para atingir maior quantidade de pessoas. 

Complementar a isso, a interação de pessoas de outros setores, também apontada, reforça a 

importância da busca de melhoria na comunicação e extensão do evento para toda a empresa. A 

falta de material didático também foi questionada, já que poderia aprimorar as informações e 

colaborar para maior compreensão do conteúdo exposto. Foi destacado também pelos 

participantes do evento, o fato de que muitos palestrantes não realizaram uma apresentação 

prévia. 

Mediante a isso, é interessante a realização de mais encontros nesse segmento. Além de obter 

uma avaliação positiva, muitas pessoas sentiram-se partes integrantes dos processos realizados 

pela organização. Nesse aspecto, a pesquisa também demonstrou as necessidades humanas de 

interação, que esteve bastante marcada nas respostas de periodicidade e inter-relacionamento 

com outros setores, bem como a necessidade de compartilhar o que foi aprendido com outros 

colabores da empresa. Em suma, todos os retornos foram importantes para nortear e balizar o 

planejamento e tomada de ações futuras com relação ao Projeto Gota d’Água, além de demarcar 

as necessidades dos participantes para realizar e manter o projeto. 

 

 

CONCLUSÃO 

Através da pesquisa foi possível verificar que o evento atingiu o seu objetivo maior, aprimorar o 

desempenho do papel de agente interlocutor, no Projeto Gota D’Água. Além disso, também foram 

atendidos os intuitos de compartilhamento das informações, interação dos agentes do projeto com 

membros das câmaras técnicas e com os demais colaboradores da organização, e o 

fortalecimento de ações futuras. A empresa de Saneamento estudada já vem desenvolvendo 

projetos e programas nesse sentido. Mediante os resultados obtidos, essa iniciativa deverá ter 

continuidade, com o intuito de atingir um público ainda maior, motivar pessoas e colaborar para 

um meio ambiente melhor. 
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RESUMO  

O presente trabalho traz a realização de uma atividade pioneira em Educação Ambiental, que é 

desenvolvida pela SANASA (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A) por meio 

da exposição de veículos adaptados como Laboratórios Móveis de Uso Racional da Água e 

Lançamento Consciente de Esgoto, denominada Ciclo da Água no Saneamento (CASA). 

Entende-se por ciclo da água no saneamento, o sistema de captação, tratamento, reservação, 

distribuição e consumo da água potável; lançamento, coleta e tratamento de esgoto, e, devolução 

das águas residuais ao corpo receptor. 

A exposição dos laboratórios é itinerante para promover o diálogo com a sociedade municipal 

sobre as interfaces deste ciclo da água e seu ciclo natural, enfatizando as ações humanas e os 

fatores que favorecem ou impactam estes ciclos. 

 Objetiva proporcionar a reflexão e o entendimento dos visitantes sobre suas ações cotidianas, e, 

promover o protagonismo dos usuários em contribuição ao sistema de abastecimento público de 

água e esgotamento sanitário.  
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Palavras-chave: Educação Ambiental, ciclo da água no saneamento, sensibilização, 

socioambiental, Pacto Global, protagonismo social. 

 

INTRODUÇÃO 

A partir da máxima ambientalista, que é pensar global e agir local, os problemas que envolvem as 

questões de saneamento envolvem em muitos momentos o descaso do próprio usuário que não 

se apodera daquilo como seu propiciador de saúde e bem estar, dele e de sua comunidade. 

Na compreensão da necessidade de dialogar, num viés socioambiental, sobre os múltiplos usos 

da água potável foi desenvolvida a atividade denominada, “Ciclo da Água no Saneamento” 

(CASA). 

Promovida por meio de dois veículos adaptados como Laboratórios Móveis de Uso Racional da 

Água e Lançamento Consciente de Esgoto, consiste na realização de oficinas de educação 

ambiental, itinerantes e voltadas às comunidades de todo o território municipal promovendo o 

diálogo com a sociedade sobre as interfaces do ciclo da água no saneamento com seu ciclo 

hidrológico, enfatizando as ações humanas e os fatores que favorecem ou impactam estes ciclos. 

O ciclo da água no saneamento refere-se ao caminho percorrido pela água no processo que 

envolve de captação, tratamento, reservação, distribuição e consumo da água potável; 

lançamento, coleta e tratamento de esgoto, e, devolução das águas residuais ao corpo receptor. 

Na perspectiva socioambiental para o desenvolvimento dessa atividade, TONSO (2013), traz uma 

reflexão pertinente. Segundo o autor é fundamental que o ser humano não veja, sinta e usufrua da 

água numa perspectiva, exclusivamente, ambiental, dando a si uma conotação privilegiada nesse 

sistema. O humano é apenas mais um entre tantas espécies que comungam desse elemento, 

logo, as ações que nos comprometem, comprometem os demais seres vivos e vice-versa. 

Esse educador considera que existem pontos que merecem nossa atenção “há a degradação da 

água com a qual estabelecemos uma relação de uso: poluição, desperdício e concorrência com 

outras atividades humanas, igualmente importantes, contaminação de lençóis freáticos, 

assoreamento de leitos de cursos superficiais de água, destruição e descaracterização de suas 

margens, entre tantos e diferentes exemplos. Apesar de, em média, a qualidade das águas no 

Brasil ser superior à da maioria dos países, na grande parte das comunidades, a degradação da 

água já chegou a diferentes graus. Interessante seria perceber que o que se degradou talvez não 

seja só o recurso “água”, mas, fundamentalmente, a própria relação que diferentes grupos sociais 

estabeleceram com o elemento água, esta sim, profundamente degradada” (TONSO 2013, p. 33). 

Nesta atividade busca-se reverter essa questão levando aos visitantes, adultos ou crianças, a 

crescente necessidade de compreender o ônus causado por essa relação descompromissada e 

insensibilizada com o planeta, e, os fatores que repercutem esse comportamento, em especial 

com a água que é elemento essencial a vida. 
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Para SORRENTINO e NASCIMENTO (2009), o oficio de educador(a) ambiental exige conteúdos e 

objetivos, independentes de quais sejam, mas estes devem propiciar a todos o acesso ao diálogo 

empoderador. Esse que deve ser critico e emancipador, deve permitir a abertura ao próximo, 

ressaltando nisso o planejar e o avaliar juntos. Assim, o fazer da educação ambiental deve 

propiciar “o dialogo do ser consigo mesmo, com os ventos, com as árvores, com os animais, com 

outros seres e energias que povoam os nossos sentimentos, a nossa alma e enriquecem o nosso 

espírito” (SORRENTINO e NASCIMENTO, 2009, p. 29). Além disso, esse oficio deve proporcionar 

o dialogo com a sociedade, de forma a compreender sua estrutura, historicidade e 

contemporaneidade e o lugar do sujeito nessa dinâmica. Esse movimento que, ocorrendo 

criticamente, possa propiciar ao sujeito sentir sua potência para a transformação desta sociedade, 

com os outros e em prol do bem comum. 

Por sua vez, CATALÃO e IBAÑEZ (2014), reforçam a necessidade de uma educação para uso 

responsável da água conjugada com sentimentos e afetos, o que revela a necessidade de 

educadores reflexivos, que articulem a educação e meio ambiente numa visão crítica, que busque 

promover a capacidade de romper paradigmas, e seja promotora de atuações ecológicas 

alicerçadas por fundamentos capazes de favorecer o desenvolvimento e a formação de práticas 

emancipatórias norteadas pela autonomia e pela justiça socioambiental. 

A atividade Ciclo da Água no Saneamento, também, pode ser compreendida como fomentada 

pela proposta de BRANDÃO (2005), na qual o autor pontua a necessidade da compreensão da 

realidade social e ambiental como algo intercomunicante, onde todos os cidadãos e munícipes 

são responsáveis pelo bem comum, cabendo a cada um fazer sua parte, de maneira a integrar 

com o todo e dar a sua contribuição para que a vida flua de maneira plena e saudável, o que seria 

o que a educação ambiental denomina como sociedade sustentável. 

Na perspectiva da sustentabilidade referencia o Pacto Global, iniciativa desenvolvida pela ONU, 

que no princípio do meio ambiente, preconiza que as empresas devam apoiar uma abordagem 

preventiva aos desafios ambientais, desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade 

ambiental e incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. 

Tendo estas referências como base, o objetivo deste trabalho é difundir esta atividade de 

educação ambiental, como uma das possibilidades de promover o diálogo com a sociedade e 

despertar a consciência humana nas relações colaborativas ao funcionamento do sistema de 

abastecimento de água e saneamento, de forma a fortalecer o papel dos atores sociais nas 

questões hídricas em seus ciclos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Dois veículos tipo furgão foram adaptados e identificados, como Laboratórios Móveis (Figura 1) 

sendo um Uso Racional da água e outro de Lançamento Consciente de Esgoto.  
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O Laboratório Móvel de Uso Racional da Água dispõe de bancadas funcionais contendo variados 

modelos de torneiras; duchas de banho; um vaso sanitário com caixa acoplada e outro sem, além 

de válvulas de descarga com botões de 3 (três) e 6 (seis) Litros de água por acionamento (Figuras 

2). As instalações permitem a medição do volume de água consumido por cada equipamento e a 

comparação de consumo entre modelos, que possuem dispositivos com fabricação e princípios de 

funcionamento voltado para redução de consumo.  

 

Figura 1 – Imagem externa do laboratório de Uso Racional da Água 

 

 

Figura 2 – Imagem do interior do laboratório de Uso Racional da Água 

 

 

O laboratório móvel de Lançamento Consciente de Esgoto (Figura 3) traz em suas instalações, 

bacia com caixa acoplada; pia de cozinha; caixa de gordura, com tubulações, ralos de esgoto e 

calha de água de chuva, confeccionados em acrílico; que permitem a visualização das tubulações 

de esgoto corretamente instaladas e a visualização do fluxo interno (Figura 4) para simulação de 

retorno de esgoto, inclusive quando a água de chuva for conectada indevidamente na rede 

coletora.  
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Figura 3 – Imagem externa do laboratório de Lançamento Consciente de Esgoto 

 

 

Figura 4 – Imagem interna do Laboratório de Lançamento Consciente de Esgoto 

 

 

A atividade atende a todo o território municipal, mediante agendamento prévio de segunda a sexta 

feira, nos período da manhã e tarde. 

Mediante a demanda, para que haja disponibilidade para atender as solicitações, a unidade 

escolar deve definir a série a ser atendida e identificar o número de salas e alunos; os veículos 

precisam ser estacionados em local plano e estar próximo a ponto de energia de 110 V, para o 

funcionamento adequado dos equipamentos; as instalações tem capacidade para receber grupos 

de no máximo 6 (seis) adultos ou 10 (dez) crianças por vez, com duração em torno de 15 minutos 

de visitação por Laboratório. 

Os laboratórios são expostos em conjunto, para ilustrar o sistema de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, em sua dinâmica com usuários destes serviços, desde os pontos de 

consumo de água potável até os processos de geração e lançamento de águas residuárias, assim 

como, questões de saúde pública. O desdobramento temático favorece este entendimento e 

esclarece que disponibilidade hídrica esta relacionada tanto a quantidade, como quanto a 

qualidade da água, depespertando, ainda, nos visitantes outras reflexões em torno dos múltiplos 

usos da água. 
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As questões de vazamento também são abordadas, tanto de água como de esgoto, enfatizando 

situações de ligações clandestinas e os possíveis impactos prejudiciais à saúde das comunidades 

que vivenciam estas situações. 

A visita se inicia pelo Laboratório de Uso Racional da Água, o educador discorre sobre o processo 

de captação e tratamento, ressaltando o trabalho árduo que a concessionaria realiza para garantir 

sua qualidade, que a água fornecida pela concessionária é potável e que manter sua qualidade 

depende de procedimentos como a limpeza dos reservatórios prediais. 

Pontuam-se, ainda, reflexões relacionadas ao armazenamento ou utilização de água oriunda de 

lavagem de roupas, a qual é recomendável o lançamento no esgoto. Na ocasião da crise hídrica 

seu uso passou a ser muito difundido, porém, trata de água servida, podendo classificar em riscos 

a saúde à medida que pode ser vetor de doenças quando oriundas de limpeza de roupas de 

pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, dentre outros.  

Outro aspecto abordado é referente a possíveis impactos de armazenamento inadequado, que 

podem comprometer a qualidade da água e situações que podem levar a proliferação do mosquito 

Aedes Aegypti. 

O visitante também recebe orientações sobre como evitar desperdícios e procedimentos para 

identificar vazamentos prediais, mesmo quando não são visíveis. 

No Laboratório de Lançamento Consciente de Esgoto, o educador explica sobre o uso correto da 

rede coletora de esgoto e indica dispositivos hidráulico-sanitários adequados para as instalações 

de um imóvel, demonstra o funcionamento da rede de esgoto predial, a necessidade de separá-la 

das ligações de lançamento de água de chuva, a importância da caixa de gordura e seu 

dimensionamento apropriado. Por meio de simulações é possível apresentar as consequências da 

má utilização da rede, como retorno de dejetos sanitários, inclusive nos vasos sanitários e ralos 

das dependências internas do imóvel. Demonstra-se, com isso, o que o mau descarte pode 

representar para a residência, para a comunidade, para as vias públicas e até para as Estações 

de Tratamento de Esgoto. 

Além da difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis e orientação para adoção adequada de 

equipamentos e dispositivos, as instalações permitem promover treinamento para manutenção. 

Vale destacar que para crianças do ensino infantil, a apresentação é feita com fantoches e outros 

recursos lúdicos pedagógicos. 

Ao término da exposição os participantes recebem impressos com orientações sobre limpeza de 

caixa de água, detecção de vazamento, combate ao mosquito Aedys Aegypt e uso adequado da 

rede de esgoto.  

As visitas são registradas em lista de presença e imagens fotográficas e no final, aplica-se uma 

avaliação para coleta de dados, desenvolvidas para apontamento quantitativo, a partir da 

marcação por meio de ícones ilustrativos de expressão facial, com as legendas Ótimo; Bom; 
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Regular e Ruim (Figura 7) quantitativos e qualitativos com as seguintes sugestões para 

preenchimento: Gostei; Não Gostei; Sugiro (Figura 8). 

Esta avaliação é analisada pela equipe, a qual identifica os tópicos, com possiblidades para 

aprimoramento temático, a serem incorporados nas próximas exposições. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Com esta atividade o objetivo de aproximação e dialogo com a sociedade é atendido, tendo em 

vista o volume de informações que são difundidas e as trocas de experiências que são 

promovidas. 

Estas possibilidades podem ser mensuradas qualitativamente por meio das vivencias ao longo 

das exposições dos laboratórios móveis.  

Pode se apontar o fato de que tudo que é trazido de forma inédita, seja pelo educador ou por 

visitantes da exposição, é incorporado a cada nova apresentação dos laboratórios, ampliando 

assim o repertório de informações e esclarecimentos. 

Totalizando 100 (cem) oficinas com a participação de 10.394 pessoas. O número de oficinas 

realizadas é observável, os meses de março, julho e dezembro, ocorrem às férias das unidades 

escolares, que são as principais parceiras neste trabalho. (Figura 5) 

 

 

Figura 5 – Comparação mês a mês número de oficinas realizadas entre março e dezembro 

de 2016 
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Figura 6 – Comparação mês a mês do número de participantes da atividade Ciclo da Água 

no Saneamento entre março e dezembro de 2016 

 

 

 

Os gráficos, ainda, demonstram o quanto à atividade vem crescendo, observável no segundo 

semestre de 2016. As avaliações solicitadas aos participantes para responder de forma anônima, 

demonstram qualitativamente a aceitação e o potencial de fomento da atividade (figura 7), Deve-

se considerar que os indicadores qualitativos serão construídos com resultados coletados ao 

longo de ao menos 1 (um) ano de exposição. 

 

 

Figura 7 – Avaliação realizada por um aluno 
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Aponta-se como indicador quantitativo, dados percentuais, tabulados pelas respostas de 

participantes nas avaliações aplicadas ao término das visitas. 

 

Figura 8 – Apontamento das avaliações realizadas pelos participantes 

 

 

Por meio de uma avaliação, destaca-se o depoimento de uma mãe sobre a atividade, após a 

participação de seus filhos. (Figura 9) 

 

Figura 9 – depoimento de mãe de alunos que participaram da atividade  

 

 

Outra avaliação traz o depoimento de uma professora sobre a atividade Ciclo da Água no 

Saneamento. (Figura 10) 
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Figura 10 – depoimento de uma professora que participou com seus alunos da atividade  

 

 

As avaliações são aplicadas sem que o visitante precise se identificar, são indicadores de como a 

atividade está sendo aceita pelos participantes Logo, há duas maneiras de recebimento de 

feedback da atividade, seja durante a realização em que ocorrem questionamentos e sugestões 

e/ou através das avaliações preenchidas. 

A apreciação da comunidade, com relação à atividade, conforme exposto nas figuras acima 

demonstra o seu potencial, que além de ser reconhecida como importante e necessária por essa, 

reforça o empoderamento de pessoas comuns na atuação por uma sociedade a cada dia mais 

saudável, o que demonstra que a iniciativa, pioneira da concessionária de Campinas, está no 

caminho certo, e que, embora nova, pode se tornar um canal importante de contato junto à 

comunidade. 

Com um trabalho focado na Educação Ambiental critica emancipatória e pautada pelo 

empoderamento de seus visitantes, o dialogo e a palestra realizada foca-se na historicidade, na 

contemporaneidade, mas acima de tudo na realidade local. Argumenta-se, como proposto por 

TONSO, a compreensão da não supremacia e relevância humana sobre as demais espécies de 

vida do planeta. Como proposto por SORRENTINO e NASCIMENTO, busca-se a compreensão de 

todos como corresponsáveis e como habitantes de mesmo tempo, lugar e momento histórico, 

vivenciadores de mesma realidade, logo, enfrentadores dos mesmos desafios, nessa busca do 

convívio pacifico e promissor com vida que rodeia a sociedade humana e da qual ela possa nutrir 

e ser nutrida para assim, como proposto por CATALÃO e IBAÑEZ, ter uma relação com a água 

responsável, conjugada com sentimentos e afetos, por isso a preocupação dos educadores 

ambientais, atuantes nesse trabalho, de serem reflexivos sobre suas ações junto à comunidade, 

compreendendo a realidade de cada seguimento e a singularidade de cada região, chamando a 

atenção para os corpos hídricos que ali se encontram, e as situações que os moradores se 

encontram exposta, a realidade social e o que significa para estas pessoas o saneamento. Como, 

por exemplo, bairros que acabaram de receber redes coletoras e esgoto ou tratamento de esgoto, 
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e precisam compreender o que essa nova realidade implica de melhorias e obrigações, ou ainda, 

locais que sofrem com vazamento ou rompimento de redes coletoras, para que compreenda o 

quanto ações equivocadas, realizadas no dia a dia, podem estar contribuindo para essa situação.   

Todas essas iniciativas carecem do empoderamento e da compreensão por parte do morador que 

deve compreender a sua casa, a sua rua, o seu bairro e sua cidade como algo comunicante, o 

que acontece a um repercute no outro, assim todos são interdependentes, como proposto por 

BRANDÃO.  

 

CONCLUSÃO 

A oficina Ciclo da Água no Saneamento tem sido promovida em várias comunidades e eventos do 

município, possibilitando ampliar a compreensão social sobre a importância individual e coletiva 

para o bom funcionamento do sistema de abastecimento de água e saneamento. 

A atividade aqui proposta não se limita em apresentar técnicas empregadas no saneamento 

municipal e tão pouco promover dicas para o uso racional da água sem criticidade em práticas. 

Pauta-se no entendimento de promover educação ambiental, crítica e emancipatória, focada nos 

sentimentos e afetos, que acredita ser promotora de mudanças com percepções e valores, que 

possa promover esperança em futuros possíveis, em detrimento da visão catastrófica, que por 

ventura possam transcorrer de ações inadvertidas de que em muitos momentos são frutos do 

desconhecimento do que determinada ação implica. Para isso busca-se trazer possibilidades de 

ações colaborativas, o que pode ser compreendido como iniciativas em prol de uma sociedade 

cada vez mais sustentável. 
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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar como a participação ativa da juventude nas 

ações de educação ambiental, nesse caso, regularizada nos moldes do Conselho Gestor do 

Departamento de Água de Penápolis, beneficia o Sistema de Saneamento Básico e Meio 

ambiente e também toda a comunidade que ganha com o desenvolvimento de jovens conscientes 

de seu papel na sociedade e futuros adultos que estarão comprometidos com o desenvolvimento 

social como um todo, sem deixar de lado a Natureza e toda sua importância para o bem do 

homem. 

Palavras-chave: Conselho Mirim, Fórum Infantojuvenil, Cidadania, Educação Ambiental, 

Protagonismo. 

 

INTRODUÇÃO 

Em 1978 foi criado o Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis - DAEP, o qual 

ficou responsável pelo Saneamento Ambiental no Município, substituindo desta maneira o trabalho 

da Prefeitura Municipal neste setor (serviço de água e esgoto - SAE). Em 1983,  o sistema de 

água e esgoto estava totalmente comprometido, então, foram estabelecidas metas e foi efetuado 
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um planejamento efetivo para solucionar os problemas de todo o complexo de saneamento. 

Iniciou-se a hidrometria de toda a cidade, que de imediato controlou o consumo, fazendo com que 

diminuísse a demanda. A partir desse momento passou-se a executar obras na Captação, 

Estação de Tratamento, construção de reservatórios, adutoras, redes de água, emissários, 

interceptores e redes coletoras de esgoto, implantação da informatização, construção de 

laboratórios Físico, Químico e Bacteriológico, construção da sede Administrativa do DAEP, 

aquisição de frota de veículos utilitários, caminhões, retroescavadeiras, poclain, motos, 

equipamentos para construção da fábrica de tubos, construção do complexo de Lagoas de 

Estabilização de Esgoto, deixando em apenas 10 anos, 100% de água e esgoto tratado, e pela 

primeira vez iniciou-se a limpeza das caixas d'água em toda a área urbana.  

Quando da criação do DAEP, foi criado também um Conselho Deliberativo, como uma instância 

de administração superior, com funções opinativas, normativas, supervisoras e deliberativas. 

Naquela época, os gestores queriam  já prover   o órgão de uma instância   de controle social. Em 

1993, com uma visão mais ampla de que saneamento não se restringia apenas a água e esgoto, o 

executivo municipal agregou os serviços de resíduos sólidos e criou outro instrumento de 

participação popular, o Fórum de Saneamento e Meio Ambiente, realizado a cada dos anos, com 

o objetivo de traçar junto com a população, diretrizes da área de saneamento e meio ambiente 

para cada biênio, elegendo três   representantes da população durante o evento. Em 2008, foi  

ampliado para seis  o número de representantes da população no Conselho Deliberativo do DAEP 

durante dois anos, sendo que estas pessoas eleitas participam  e tem direito de voto em  todas as 

decisões a serem tomadas em relação aos atos administrativos e gestão do órgão. O Conselho 

Deliberativo atualmente, é composto por 20 membros, sendo 6  da comunidade, 3  representantes 

do DAEP, sendo um área operacional, um da área técnica e um  da área  administrativa , 1 

representante do executivo municipal , 1 da vigilância sanitária, 1  representante de entidades 

assistenciais,  1 da Ordem dos Advogados do Brasil, 1 da Policia Ambiental, 1 do  Consórcio 

Ribeirão Lajeado, 1 da Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente, 1 da 

Secretaria Municipal de Educação,  1 da Secretaria Municipal de Obras, 1 da Associação dos 

Engenheiros de Penápolis , 1 da Associação Comercial Empresarial. O Conselho Deliberativo tem 

a função de deliberar todas as decisões a serem tomadas pelo DAEP, ou seja: implantar as 

propostas aprovadas no Fórum de Saneamento e Meio Ambiente, exercer a supervisão de todas 

as atividades de Autarquia; opinar e dar sugestões administrativas nas de reuniões, nos serviços a 

serem executados pelo DAEP; propor mudanças no Regulamento e Regimento Interno do DAEP 

e submetê-lo à apreciação do Prefeito Municipal; aprovar balancetes mensais e orçamentos 

anuais propostos pelo Diretor Executivo do DAEP; aprovar os planos gerais e programas de 

atividades do DAEP e fiscalizar a sua execução; aprovar as tarifas e taxas propostas pelo Diretor 

Executivo do DAEP com base nas planilhas de custos dos serviços; fixar os dias das reuniões; 
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decidir sobre a criação e aplicação de fundos de reservas e especiais; fixar normas de 

transferências das dotações orçamentárias; estabelecer medidas que visam à melhoria dos 

serviços de abastecimento de água, esgoto, coleta de lixo e limpeza pública; conceder licença aos 

conselheiros, bem como apreciar as eventuais justificações de faltas; declarar extintos os 

mandatos do Conselheiros; decidir sobre isenção ou redução de tarifas estabelecendo os critérios 

de sua concessão e; resolver casos omissos. 

Em 1991 foi criado o Consórcio Ribeirão Lajeado, como objetivo de recuperar e preservar a Bacia 

do Ribeirão Lajeado, através da recomposição da mata ciliar, manejo de solo e conservação das 

estradas rurais. 

Em 1993, através da Lei nº 225/93, o DAEP ampliou sua competência passando a ser 

responsável pelo Serviço de Limpeza Urbana (Coleta de Lixo, Varrição de Ruas e Destinação final 

do Lixo). 

Em vista dos trabalhos realizados pelo Consórcio Ribeirão Lajeado e diante dos desafios advindos 

com os novos serviços de Resíduos Sólidos, o Departamento sentiu a necessidade de um 

trabalho de divulgação, conscientização e educação ambiental. Surgiu, assim, o Centro de 

Educação Ambiental – CEA, também no ano de 1993. 

O CEA tem como objetivo a conscientização dos munícipes acerca dos problemas ambientais e a 

busca de soluções através de uma interação com a sociedade. Procura abrir espaço para a 

discussão dos problemas locais, nacionais e internacionais sobre as questões socioambientais e 

colaborar para a qualidade de vida da população do município, pela via da sensibilização e 

consequentemente por ações conjuntas da sociedade civil e dos órgãos governamentais.       

Com a realização dos trabalhos do CEA, ficou clara a necessidade do maior envolvimento da  

população nas questões de saneamento e questões ambientais então, em 1994, o DAEP 

idealizou e  realizou o 1º Fórum Municipal de Saneamento e Meio Ambiente. Foi uma iniciativa 

pioneira no âmbito municipal que teve como finalidade a ampliação da participação popular no 

planejamento de diretrizes traçadas na área de saneamento e meio ambiente. Esta primeira 

experiência atingiu seu objetivo e desencadeou na contínua realização do evento, sendo que de 

1994 até 2016 já foram realizados 12 fóruns.  

Para incentivar os adolescentes a participarem das discussões ambientais do município, em 2014 

foi realizado o 1º Fórum Infantojuvenil , moldado nos Fóruns convencionais porém, visando 

envolver todas as escolas do município de Penápolis,  com alunos do 6º ano ao 3º colegial do 

ensino médio, compreendendo a faixa etária entre 12 a 16 anos, estimulando o debate de 

propostas para tornar o ambiente mais equilibrado e sustentável. Neste Fórum, foi criado o 

Conselho Mirim do DAEP e eleitos os seis primeiros conselheiros mirins.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O CEA, atuando em seus projetos nas escolas, percebeu que necessitava de um envolvimento 

maior dos alunos e com isso aumentou o numero de projetos e com a evolução dos trabalhos 

surgiu o conceito da realização do Fórum Infantojuvenil espelhado no Fórum Municipal de 

Saneamento e Meio Ambiente que também é realizado a cada dois anos para discutir as diretrizes 

e propostas levantadas pela sociedade a serem executadas nos próximos anos na área de 

saneamento. Para a realização dos  Fóruns, foi utilizado o espaço do Centro de Educação 

Ambiental, onde ocorreram palestras, discussões em grupo, apresentação e aprovação de 

propostas e também, a eleição dos conselheiros mirins.  

 

- Realização do Fórum Infantojuvenil: 

A cada dois (dois) anos é efetuada uma eleição 

durante o Fórum para a composição do Conselho 

Mirim (figura 1), em que são eleitos 3 (três) 

alunos e respectivos suplentes para realizar 

ações de educação ambiental na escola e 

comunidade junto ao CEA (figura 2) e 

acompanhar as ações desenvolvidas junto ao 

Conselho Gestor de Saneamento Ambiental do 

DAEP. A eleição segue um regimento 

obedecendo aos critérios: 

1º - São eleitos 06 (seis) membros para o Conselho Mirim, sendo os 03 (três) mais votados 

ficando como titulares e 03 (três) subsequentes, suplentes. 

2º - Os candidatos interessados em participar da eleição deverão se inscrever durante o período 

estipulado pela Coordenação do evento 

3º - Podem se candidatar qualquer aluno presente interessado, desde que a escola tenha 

mandado ofício e se enquadre na faixa etária de 12 a 16 anos. 

4º - Para a votação é utilizada cédula, devidamente vistada pela Pedagoga do CEA, onde 

constarão 06 (seis) espaços em branco para que o eleitor indique o número dos 06 (seis) 

candidatos escolhidos. 

5º - Cada eleitor vota em 06 (seis) candidatos, sendo eleitos os 06 (seis) candidatos mais votados.  

6º - Em caso de empate é considerado eleito o candidato de maior idade. 

7º - É feita a apuração dos votos na presença dos indicados.  

8º - Somente os alunos presentes têm direito à votação, os coordenadores, diretores e 

professores não têm direito a voto. 

9º - Os coordenadores, diretores e professores poderão acompanhar a apuração dos votos. 

Figura 1: Eleição do Conselho Mirim 
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Figura 2: Conselho Mirim participando de atividades e eventos promovidos pelo CEA  

 

 

 

O 1º Fórum contou com a seguinte programação: 

HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

08:15 às 08:30 -Recepção 

08:30 às 09:00 -Abertura do Fórum Infantojuvenil 

-Tema: “Resíduos Sólidos: Lixo nosso de cada dia – Desafios para a 
destinação correta”. 

09:00 às 10:30 -Apresentação da situação dos resíduos sólidos em Penápolis, pelo CEA 
e Chefia de Resíduos Sólidos. 

10:30 -Divisão dos grupos de alunos. 

10:30 às 12:00 -Discussão dos grupos e levantamento das propostas. 

12:00 -Almoço no local 

13:00 às 15:00 -Oficina para produção de artes para exposição no 11º FSMA. 

15:15 -Eleição do Conselho Mirim (titulares e suplentes). 

16:00 -Encerramento. 

- Elaboração de Propostas no Fórum Infantojuvenil:  

 

Para dar subsidio às discussões foi realizada uma 

palestra (figura 3) abordando a temática do Fórum 

e, na sequencia das atividades, foi feita a divisão 

dos grupos para elaboração das propostas sendo 

que cada grupo contou com a presença de um 

coordenador da escola. Após a formulação das 

propostas, as mesmas foram levadas à plenária 

para votação. As propostas aprovadas foram 

entregues ao prefeito e ao diretor da autarquia 

durante o Fórum de Saneamento e Meio Ambiente onde aconteceu a posse dos conselheiros 

mirins. 

Figura 3: Palestra realizada no Fórum 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 843 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

  

1 – Atuação dos conselheiros junto ao CEA: 

O Conselho Mirim participa ativamente colaborando na realização dos eventos e demais 

atividades realizadas pelo CEA (recepção dos alunos, orientação das atividades desenvolvidas, 

lista de presença, entrega de materiais, entre outros). 

 

2 – Mudança de Comportamento: 

Observou-se uma mudança para um olhar diferenciado para com o meio ambiente em casa e na 

escola onde os conselheiros tem uma maior consciência quanto ao impacto de suas respectivas 

ações no meio ao qual estão inseridos. 

 

3 – Produção de documentário “Vivenciando a Sustentabilidade na Escola”: 

No decorrer do período de mandato de dois 

anos dos conselheiros, todas as experiências e 

vivência adquiridas resultaram na produção de 

um documentário (figura 4) onde inicialmente foi 

realizada uma oficina para orientação, cujo 

conteúdo partiu de projetos de educação 

ambiental que os conselheiros desenvolveram 

dentro de suas unidades escolares em parceria 

com a autarquia / CEA.  

 

2 – Propostas para melhoria no saneamento: 

As propostas aprovadas durante o Fórum de saneamento são encaminhadas ao prefeito municipal 

e ao diretor do DAEP. Essas propostas foram inseridas no Plano de Ação e muitas delas já foram 

executadas. Algumas ainda aguardam para serem realizadas por necessidade de recurso ou por 

alguma outra demanda que precisa ser atendida. Foi surpreendente ver que os debates e a 

experiência de cada um resultaram em propostas tão práticas e maduras, que beneficiam a 

sociedade geral. 

 As figuras 5 e 6 contêm as propostas aprovadas no 1º e 2º Fóruns Infantojuvenil: 

 

 

 

 

 

Figura 4: Produção de documentário 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 844 

Figura 5 – Propostas aprovadas no 1º Fórum Infantojuvenil, em 2014 
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Figura 6 – Propostas aprovadas no 2º Fórum Infantojuvenil, em 2016 
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CONCLUSÃO 

A prática apresentada traduz, claramente, o potencial de transformação que há na juventude se 

essa for bem conduzida e formada para a consciência do cuidado pela vida em toda a sua 

variedade e potencialidade. 

Os conselheiros mirins, espelhando-se nos demais conselheiros, vão aprendendo seu papel de 

cidadão e entendendo que a participação de cada um é fundamental para a transformação do 

todo. Por meio do comprometimento com as ações do CEA, da escola que frequentam e do 

Conselho Gestor de Saneamento, vão criando responsabilidade social e tornando-se cidadãos 

melhores.  

A possibilidade de exporem suas ideias e opiniões, discutirem, verem  aprovadas essas mesmas 

ideias e depois, colocadas em prática, propicia a esses jovens a experiência real de que sua voz, 

seus gestos e sua existência podem fazer a diferença e transformar, a partir de sua comunidade, 

a Terra, nossa “casa comum”, em um lugar muito melhor para se viver. 
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RESUMO  

A Educação Ambiental é uma ferramenta pedagógica fundamental para a formação de vínculos 

entre o homem e o seu meio ambiente, proporcionando uma relação de cuidado e, 

consequentemente, de preservação dos recursos naturais, necessários para a qualidade de vida 

humana. No entanto, ainda se trata de um conceito com divergências de opiniões acerca do que 
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contempla, dificultando, inclusive, a criação de políticas públicas voltadas para a difusão desse 

tema. O presente trabalho buscou apresentar os resultados advindos da operacionalização de 

ações de Educação Ambiental em diferentes bairros localizados na cidade Fortaleza. Para tanto, 

criou o Programa Socioambiental de Educação e Saúde como metodologia de intervenção na 

comunidade e incentivo ao controle e participação popular. As ações de maiores impactos foram 

as visitas domiciliares porta a porta e as palestras educativas nas escolas e outras instituições. 

Foram realizadas 11.899 visitas, das quais encontraram-se 4.708 imóveis nãos interligados ao 

sistema de esgotamento sanitário. Após processo de sensibilização e a realização de uma nova 

visita nesses imóveis não interligados, alcançou-se uma efetividade de 20,79% do processo de 

conscientização. No que se refere às palestras, concluiu-se que ações pontuais, apesar de 

informativas, não trazem consolidação na mudança de hábitos.  

Palavras-chave: Educação Ambiental, Trabalho Social, Sistema de Esgotamento Sanitário, 

Psaes 

 

INTRODUÇÃO 

Em 2010, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou duas resoluções que impactou 

diretamente nas diretrizes voltadas para o âmbito da saúde e das condições mínimas para uma 

vida digna. Dessa forma, a partir da resolução 15/9, foi-se reconhecido o direito humano à água e, 

com a resolução 64/292, deve-se assegurar o direito ao saneamento. Portanto, trata-se de uma 

medida que implementa o direito dos seres humanos aos recursos naturais enquanto patrimônio 

de todos (PICCOLI, KLIGERMAN, COHEN, ASSUMPÇÃO, 2016).  

No entanto, cabe ressaltar que, apesar do respaldo legislativo advindo de uma organização 

mundialmente reconhecida e respeitada em seus apontamentos, quando levamos em 

consideração a distribuição dos recursos hídricos no Brasil em termos geográficos, é intrigante a 

desigualdade existente e as dificuldades para garantir que esses direitos essenciais sejam 

atendidos de maneira plena. A Região Norte do País é a área que apresenta maior discrepância 

social, tendo em vista que armazena 70% dos recursos hídricos do Brasil, mas tem o menor 

contingente populacional; por sua vez, a Região Sudeste possui 6% dos recursos hídricos e 

42,63% do total da população nacional; a Região Nordeste abriga 28,91% da população e apenas 

3,3% de armazenamento de água. Somado aos fatores naturais apresentados, Piccolli et al (2016) 

apontam que ainda deve-se considerar uma quantidade significativa de desperdício de água 

tratada no percurso da distribuição para a população consumidora devido a vazamentos e desvios 

clandestinos.  

Por sua vez, Brown, Neves-Silva e Heller (2016) afirmam que, embora haja o reconhecimento da 

ONU de que água tratada e saneamento são direitos fundamentais para o equilíbrio da saúde, 

trata-se de um conceito ainda em construção e que tem sido apropriado e interpretado de 
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diferentes formas pelos interessados no tema. Tal cenário influencia diretamente no planejamento 

de políticas públicas e em tentativas de adotar programas mais inclusivos que proporcionem 

resultados mais democráticos, já que não há um consenso acerca do que agrega esse conceito e, 

consequentemente, em como deve ser operacionalizado. 

Diante dos agravantes e empecilhos que dificultam a materialização dessas propostas, faz-se 

necessário uma transformação nas relações mantidas entre os atores sociais e os recursos 

hídricos, pois a construção que foi estabelecida levou a uma degradação ambiental e à escassez. 

Nesse sentido, a Educação Ambiental surge como uma ferramenta pedagógica para possibilitar 

esse novo olhar sobre o relacionamento do homem com a natureza. A Lei 9.795/99 regulamenta a 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), na qual descreve os processos em que o 

indivíduo e o coletivo se movimentam na construção de valores e conhecimentos em prol da 

conservação dos recursos naturais, tendo em vista que o meio ambiente é um bem natural de uso 

comum do povo e primordial para a manutenção da qualidade de vida. Considera, também, uma 

metodologia que deve se manter integrada e articulada com outros saberes, nos mais diversos 

níveis de compreensão e aprendizado, sendo incluído na educação formal e/ou não-formal. 

Como é possível observar, é a partir desse processo educativo que nos sensibilizamos e 

compreendemos qual o impacto de nossas atitudes sobre o meio ambiente. Como qualquer outro 

processo educativo que propõe uma mudança de comportamento, deve ser inserido em nosso 

cotidiano para que novos paradigmas e valores sejam adotados. Partindo do princípio de que a 

educação ambiental não é apenas sinônimo de educação ecológica, deve-se focar na realização 

de ações socioeducativas permanentes pelas quais a comunidade educativa tem a tomada de 

consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e 

com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. A educação 

ambiental agrega o aprendizado sobre a estrutura e o funcionamento dos sistemas ecológicos e 

também dos sociais, tornando-se necessário trabalhar processos pedagógicos e interventivos 

junto aos grupos sociais em condições de risco ou vulnerabilidade ambiental a fim de motivar os 

atores sociais a se mobilizarem, de fato, como sujeitos políticos na participação pública.  

Para tanto, outra importante lei, a 9.433/97, foi criada para instituir a gestão integrada e fortalecer 

a participação e o controle social na gestão democrática da água. Intitulada como Política 

Nacional de Recursos Hídricos, ela foi pensada para delimitar um plano de recursos hídricos, no 

âmbito nacional e estadual, e garantir a prevalência dos interesses da coletividade sobre o 

particular por meio de uma gestão pública colegiada para um conjunto de bacias, pelos Comitês 

de Bacias Hidrográficas. Os Comitês fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e se apresentam com uma composição diversificada e democrática, 

contribuindo para que todos os setores da sociedade com interesse sobre a água na bacia tenham 

representação e poder de decisão sobre sua gestão.  
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De acordo com Piccoli et al (2016), o responsável pelo engajamento social é o processo de 

educação ambiental, que deve agir como um forte fator motivador e sensibilizador na comunidade. 

Os autores concluem sua reflexão apontando que a maneira primordial para se alcançar essa 

universalização dos direitos humanos é por meio da participação social e do empoderamento de 

uma população mobilizada, informada e atuante em prol de um único objetivo: o de observar, 

controlar e monitorar seus deveres de não degradar e não desperdiçar a água e outros 

componentes ligados ao saneamento.  

Enquanto componente estruturante da promoção da saúde, a educação deve ser mediada por 

intervenções que condicionam, determinam e impactam positivamente a qualidade de vida das 

pessoas, além de sempre se colocar como meio de incentivo ao controle e participação social. É 

desse modo que a Educação Ambiental dialoga com a gestão dos recursos hídricos, o 

saneamento básico e a saúde. Como exemplos brasileiros de tais ações, incentivadas pelos 

poderes públicos, podemos citar os Conselhos Gestores, os Comitês de Bacia Hidrográfica e a 

normativa 11.445/2007 do controle social para elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico. (JULIANO, MALHEIROS, MARQUES, 2016) 

Sabe-se que a implantação de sistemas de infraestrutura voltadas para a melhoria da qualidade 

de vida da população por meio do saneamento básico exige um cuidado da população para 

garantir a sua manutenção e o seu bom funcionamento. Neste sentido, as ações de educação 

ambiental são intervenções que se mostram necessárias de serem continuamente realizadas.  

Atualmente, em Fortaleza, a cobertura de rede de água tem um índice de atendimento da 

população de 98,66% e na Região Metropolitana de 98,16 %. Por sua vez, a cobertura para coleta 

e tratamento do esgoto finalizou o ano de 2016 em Fortaleza na marca de 57,85%, enquanto na 

Região Metropolitana esse número é menos expressivo: 50,50%. Desse total, ainda temos 15,5% 

de rede de esgoto ociosa, ou seja, a população tem a oportunidade de aderir ao Sistema de 

Esgotamento Sanitário, porém opta por soluções individuais como as fossas sépticas/sumidouros. 

Trata-se de um contingente populacional elevado que se coloca em situações de vulnerabilidade e 

contribui para o incremento dos gastos públicos no setor saúde, tendo em vista que se expõem a 

fatores de risco como o aumento de doenças por veiculação hídrica.  

Com o objetivo de regulamentar a proteção ao meio ambiente e os cuidados mínimos com a 

saúde e a qualidade de vida da população, o município de Fortaleza criou a Lei nº 5.530/1981 que 

obriga a todas as edificações que se localizarem em vias onde existam rede pública de esgotos 

sanitários a lançar seus dejetos no sistema implantado. Além disso, a lei também orienta quanto a 

proibição do lançamento de águas pluviais na rede de esgoto, assim como sobre o despejo de 

águas servidas e negras nas sarjetas dos logradouros ou em galerias de águas pluviais. 

Em 1995, devido ao um longo período de estiagem no Estado, a Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará – Cagece - criou o Programa de Educação Sanitária, propondo um trabalho contínuo que 
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prima pela sustentabilidade das ações socioambientais nos municípios atendidos pela 

Companhia. Nesse período, a sensibilização era realizada em parceria com a comunidade, 

firmada por meio dos contatos realizados com lideranças, organizações não governamentais e 

governamentais e formadores de opinião, sob a perspectiva dos eixos organização e mobilização 

comunitária e educação sanitária e ambiental. 

A partir do ano 2001, o Programa começa a perceber a necessidade de criar um plano para 

otimizar o alcance de seus objetivos, observando que embora o volume de trabalho fosse elevado, 

ressoava exclusivamente em ações pontuais. Sob essa nova perspectiva, atrelada a avaliações 

das ações executadas em consonância com a demanda constante apresentada pelos municípios 

em que a companhia presta serviços e, seguindo os critérios de atendimento, as equipes sociais 

da Gerência de Responsabilidade e Interação Social (GERIS), responsável pelo desenvolvimento 

e execução dos projetos sociais da empresa, promoveram um brainstorming, sendo dada a todos 

os participantes a oportunidade de manifestação de suas apreciações e também da participação 

efetiva no processo de aprendizado e/ou reconstrução do Programa. 

Como resultado desse processo, no ano de 2009 identificou-se a necessidade da criação de uma 

prática sistematizada, implicando na modificação do Programa de Educação Sanitária para 

Programa Socioambiental de Educação em Saúde (PSAES) com o intuito de aumentar a 

racionalidade e eficácia nos resultados da companhia. O Programa consiste na gestão de ações 

socioambientais realizadas através de seminários, capacitações, oficinas de reciclagem, semana 

de saneamento nas escolas, palestras, reuniões com moradores, visitas domiciliares, eventos 

culturais e campanhas educativas que objetivam a sensibilização da população em relação ao uso 

e manuseio correto dos quatro vetores do saneamento básico: água, esgotamento sanitário, 

drenagem e coleta de lixo, garantindo a sustentabilidade dos sistemas e, consequentemente, a 

preservação ambiental, por meio da parceria com a população rumo ao desenvolvimento local.  

Nesse sentido, tal como orientado pelas legislações mencionadas, o Trabalho Social contempla, 

no âmbito do Projeto, a participação comunitária perpassando todas as ações por perceber que a 

educação ambiental não é apenas sinônimo de educação ecológica, uma vez que agrega o 

aprendizado sobre a estrutura e o funcionamento dos sistemas ecológicos e também dos sociais. 

O Programa, que trabalha transversalmente processos pedagógicos e interventivos junto à 

população em condições de risco ou vulnerabilidade social e ambiental, visa motivar os atores 

sociais a mobilizarem-se de fato como sujeitos políticos na participação pública. Nesse contexto, a 

Educação Ambiental em saneamento se constitui numa promissora possibilidade de atuação que 

busca, por meio de ações articuladas, oportunizar a emancipação na condução das 

transformações esperadas.  

Em suma, o presente trabalho busca apresentar as contribuições da implantação do PSAES 

enquanto uma ferramenta metodológica na promoção da sensibilização da população cearense 
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sobre a educação ambiental e sanitária, focando no uso consciente da água e na correta 

utilização do sistema de esgotamento sanitário. As intervenções estão voltadas para a educação 

ambiental e para compreender, por meio do contato com a comunidade, o que dificulta a utilização 

dos sistemas construídos, uma vez que estes contribuem para a preservação ambiental e para a 

saúde da população. Faz-se oportuno mencionar que a formulação do Programa PSAES é 

anterior ao Programa Nacional de Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento 

(PEAMSS), criado em 2006 pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das 

Cidades. Considera-se que, assim como o PEAMSS, o PSAES é um forte instrumento para a 

operacionalização das legislações que estabelecem as diretrizes e critérios para se alcançar um 

controle social efetivo e, principalmente, cumprir com a exigência dos direitos humanos 

reconhecidos pela ONU.  

A partir do que foi apresentado, buscou-se confirmar as hipóteses de que a) Ações pontuais 

voltadas para a educação ambiental geram poucas mudanças de hábitos; e b) A educação 

ambiental traz resultados a longo prazo, quando trabalhado de forma contínua.  

Nesse sentido, o objetivo geral desse trabalho foi contribuir para os processos de transformação 

social através do trabalho socioeducativo visando a participação popular por meio do 

desenvolvimento comunitário e a educação sanitária e ambiental. Para tanto, foram elencados 

alguns objetivos específicos, a saber:  

 Fomentar a mobilização e organização da comunidade, visando estimular a participação 

da mesma nas ações realizadas; 

 Sensibilizar a população da questão ambiental visando mudanças de hábitos e eliminação 

de vícios de desperdício com foco na conservação e consequente aumento da disponibilidade do 

recurso água. 

 Desenvolver ações de educação sanitária e ambiental com vistas à ampliação de atitudes 

ambientalmente sustentáveis e que favoreçam a saúde pública; 

 Reduzir o volume de esgotos lançados nos mananciais e vias públicas diminuindo assim 

os impactos ambientais; 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Público-Alvo 

O público que o projeto atingiu está abaixo relacionado, além daqueles que estão indiretamente 

envolvidos e não temos como avaliar o impacto causado nos mesmos: 

 Prefeitura Municipal, assessores e secretarias municipais vinculadas; 

 Lideranças comunitárias representativas das organizações públicas e não governamentais 

multiplicadores de ideias, conhecimentos e informações; 
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 Público em geral residente na sede do município, especificamente dos bairros Bom Jardim, 

Bonsucesso, Canindezinho, Dendê, Granja Portugal, João XXIII, Manoel Sátiro, Maraponga, 

Parangaba, Parque Presidente Vargas, Parque São José, Siqueira, Vila Peri, localizados na área 

Oeste do município de Fortaleza, estado do Ceará, e caracteristicamente dotados de imóveis de 

padrão básico, regular e médio. 

Procedimentos 

As ações planejadas pela equipe do Programa visou propiciar uma aproximação da comunidade 

atendida com as questões ambientais, buscando integrá-las na luta pela construção de um 

ambiente mais equilibrado e atingir diretamente as demandas identificadas no município. 

Para trabalhar com esse público e atingir os objetivos propostos, o trabalho social do PSAES foi/é 

desenvolvido em três fases, apresentadas didaticamente a seguir: 

 Caracterização da Comunidade e Apresentação do Projeto - as ações compreendem 

um momento de apropriação e conhecimento das comunidades a serem trabalhadas, identificando 

as suas potencialidades e limitações. 

 Promoção da Educação Ambiental e em Saúde – Esta é a fase na qual as ações 

buscam conexão entre questão social e ambiental, pretendendo incitar a ação coletiva e 

organizada no que se refere à educação ambiental, dos sujeitos sociais que constituem a 

comunidade da área de intervenção. 

 Avaliação e Apresentação dos Resultados – o objetivo principal é acompanhar e avaliar 

os trabalhos executados dentro das metas programadas para o período, visando garantir a 

qualidade dos resultados, por meio de ajustes necessários. O processo de avaliação deve 

perpassar todas as etapas do Projeto para que sejam detectadas possíveis falhas e realizadas as 

alterações pertinentes. 

É importante ressaltar que a efetividade das ações esteve condicionada às especificidades locais, 

bem como a capacidade de execução e os recursos disponíveis. Desta forma, algumas ações 

perpassaram por todas as fases e, para tanto, o trabalho social foi desenvolvido por uma equipe 

formada por 1 (um) Técnico Social com o apoio de 3 agentes mediadores, que executaram as 

atividades e usaram diferentes instrumentais para registrar e controlar as situações identificadas 

em campo. 

Durante a fase de Caracterização da Comunidade, foi identificada a área de atuação e seu 

entorno, seus limites territoriais, os recursos naturais existentes, a situação de saneamento e 

abastecimento de água, bem como a localização das instituições locais. Nestas foram feitos 

Contatos Institucionais para estabelecer e formalizar parcerias (Organizações Governamentais e 

Não-Governamentais) que apoiaram a execução do projeto. Essa ação é de extrema relevância e 

subsidia a realização das demais atividades. Outras propostas realizadas nessa fase foram: 
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Pesquisa Ex-Anti; Elaboração do Diagnóstico Social e Apresentação do projeto social aos 

gestores municipais. 

Na fase de Promoção da Educação Ambiental e em Saúde foram realizadas Visitas 

Domiciliares porta a porta a todos os imóveis que tinham disponíveis a rede e a caixa coletora de 

esgoto, com a finalidade de possibilitar uma maior aproximação com a comunidade da área de 

intervenção. A população foi informada sobre o uso correto dos sistemas de água e esgoto, 

orientando-a sobre as formas de evitar o desperdício de água e outras questões pertinentes a 

educação ambiental e ao saneamento básico. Foram verificadas irregularidades quanto ao SES 

por meio do levantamento das tampas das caixas coletoras/visita. Em caso de não interligação ao 

sistema, o cliente era sensibilizado sobre a sua importância e incentivado a aterrar a sua fossa em 

detrimento do uso do esgotamento sanitário. As visitas foram realizadas de forma censitária, 

contínua e diária até saturar todos os imóveis cadastrados no sistema comercial da companhia.  

Também foram realizadas outras ações na região para fortalecer o tema tratado e diversificar o 

público. Entre elas, podemos citar o Teatro de Mamulengos: Pingo e gota d’agua em: “O 

Esquadrão Contra o Desperdício”, voltado ao público infantil das escolas públicas e particulares, e 

Palestras Educativas nas escolas e outras instituições. Ambos trabalharam conteúdos da 

Educação Ambiental, apresentaram a atual realidade hídrica do estado do Ceará, dicas de 

economia de água para ser parceiro na convivência com a seca e estratégias de enfrentamento 

da seca. Alguns materiais didáticos como folders, bottons, cartazes e adesivos para banheiros 

foram entregues durante as visitas e as palestras como meios de complementar informações.  

Outra importante ação que compõe o PSAES é o Atendimento Individual e Coletivo, um espaço 

privilegiado de acolhimento e de escuta da população. Por demanda espontânea, foram 

fornecidos informações e esclarecimentos sobre os serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, sobre os “benefícios” e, ainda, foram identificadas as demandas 

assistenciais da área, como extravasamentos de esgoto, vazamentos na rede e em via pública, 

etc. Nestes atendimentos, as pessoas procuraram a equipe social para tratar de seus 

problemas/demandas e, por isso, esse espaço também proveu estímulo e orientação na busca de 

soluções e na construção de um projeto de superação de suas vulnerabilidades. Para tanto, um 

instrumental de demandas foi preenchido para registro, acompanhamento e avaliação do 

atendimento. 

Para o momento de Avaliação e Apresentação dos Resultados foram realizadas duas 

atividades principais. Inicialmente, elaborou-se um Relatório com a compilação de todos os dados 

quantitativos e qualitativos das ações executadas, visando fazer um relato minucioso sobre as 

atividades que foram realizadas, detalhando as dificuldades e as facilidades encontradas, assim 

como os encaminhamentos necessários para uma melhor prestação do serviço e para a 

promoção e manutenção da qualidade de vidas das comunidades trabalhadas; e um registro 
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fotográfico para ilustrar as ações. Esse relatório foi encaminhado às partes interessadas e seus 

resultados discutidos em reuniões de Planejamento, Monitoramento e Avaliação - PMA, na qual foi 

repassado aos participantes as questões pertinentes ao Trabalho Social que foi desenvolvido, 

bem como uma avaliação das oportunidades de melhorias. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O trabalho de sensibilização por meio de visitas porta a porta já é uma prática exercida pela 

Cagece desde 1991, com a criação do Programa de Educação Sanitária que, posteriormente, 

transformou-se em Programa Socioambiental de Educação em Saúde - PSAES. Entretanto, este 

passou por diversas modificações ao longo dos anos a fim de adaptar-se as diversas situações 

encontradas em cada município. 

Os resultados apresentados foram trabalhados na área de atuação da Unidade de Negócio 

Metropolitana Oeste - UNMTO, que abrange a parte Oeste do município de Fortaleza. Foram 

trabalhados 13 bairros e estes circundam toda bacia do médio e baixo curso do rio 

Maranguapinho. 

Na área de intervenção foram realizadas 4 visitas em diferentes períodos àqueles imóveis que 

foram identificados como ainda não interligados ao sistema de esgotamento sanitário. As visitas 

ocorreram com um espaçamento de, aproximadamente, 3 meses entre uma visita e outra. Na 

Tabela 1 é possível observar alguns resultados do processo de sensibilização realizado com os 

moradores que tinham caixa coletora em suas calçadas, mas ainda não haviam se interligado ao 

sistema e, após o processo de sensibilização, optaram por executar sua ligação intradomiciliar.  

 

Tabela 1. Efetividade das visitas de sensibilização sobre a importância da ligação à rede de 

esgotamento sanitário. 

Universo de imóveis não 

interligados encontrados 

na 3ª revisita 

Imóveis interligados ao 

sistema encontrados na 4ª 

revisita 

% efetivo de sensibilização 

4.708 979 20,79% 

Fonte: DAS AUTORAS,2017. 

 

Notou-se que o trabalho de sensibilização realizado alcançou um resultado considerável, uma vez 

que na 4ª revisita o número de imóveis interligados à rede aumentou 20,79%. Embora tenha-se 

feito outras duas visitas anteriores, o resultado efetivo do trabalho só foi visualizado após a 

mudança de avaliação interna, que aplicou novos modelos de planilhas eletrônicas, visando 
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compilar todas as informações coletadas em campo para melhor avaliar a técnica de abordagem 

utilizada no momento da visita técnica porta a porta. 

Apesar da Companhia dispor de um sistema comercial onde todas as informações técnicas e de 

cadastro estejam disponíveis para consulta, o trabalho de campo foi fundamental para retratar a 

realidade local, até mesmo porque o esgotamento sanitário da área trabalhada foi entregue há 

menos de 5 anos e por se tratar de uma área com potencial de expansão, algumas situações 

cadastradas à época do recebimento da obra não são mais as mesmas. 

Diante da realidade de campo e das variadas situações encontradas nas visitas anteriores, optou-

se por utilizar uma planilha eletrônica a qual nomeou-se estratificado. Nesta, são reunidas todas 

as informações coletadas pela equipe social, independente daquelas que já estavam disponíveis 

no cadastro. Todas essas informações subsidiam o tipo de abordagem que será utilizada pelo 

agente mediador a fim de persuadir o cliente sobre a importância do ponto de vista social e 

ambiental da interligação à rede de esgoto. 

A análise desse trabalho foi feita de forma censitária, avaliando cada um dos 11.899 endereços 

visitados, dos quais 4.708 encontravam-se em situação de ligado sem interligação, ou seja, 

possuíam a caixa coletora de esgoto na calçada, mas não tinham interligado suas instalações 

hidráulicas a ela. Nesse momento, a atividade de sensibilização se mostra muito positiva, pois, 

para se alcançar um número significativo de uso da rede, foi necessário investir em um universo 

de visitas quase 5 vezes maior do que o retorno alcançado.  

Os bairros visitados apresentam moradores com um perfil socioeconômico no qual 66,62% 

recebem até 3 salários mínimos, demonstrando que o nível de aceitação de um equipamento 

público dessa natureza, que eleve os gastos fixos, é muito baixo. Embora no ato da entrega da 

obra todos tenham recebido de forma gratuita a caixa coletora, muitos não se interligaram por 

questões financeiras, envolvendo tanto o custo com a obra interna, de alteração das instalações 

sanitárias, como também pelo custo mensal com a conta pelo serviço de coleta e tratamento de 

esgoto, que representa 80% do valor da fatura de água. Mesmo assim, após a realização desse 

trabalho, 979 clientes decidiram se interligar à rede, entendendo a importância dessa ação para a 

qualidade ambiental e de saúde de sua família e comunidade, retratando, assim, o quão 

importante é o trabalho social para a adesão aos equipamentos de saneamento. 

No que se refere às palestras socioeducativas realizadas na área com temáticas voltadas para a 

economia de água e educação ambiental, acompanhou-se a média trimestral de consumo de 

água dessas instituições antes da palestra e após a palestra. Verificou-se que não ocorreram 

mudanças significativas no volume de água utilizado pelas instituições visitadas. Esse resultado 

aponta que o processo de educação ambiental deve ser contínuo e as intervenções, seja em 

comunidades ou em escolas, não podem ser pontuais. O quantitativo das ações realizadas e o 

número de pessoas sensibilizadas estão especificados na Tabela 2 a seguir: 
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Tabela 2. Efetividade das ações pontuais. 

Nº de palestras 

socioeducativas realizadas 

nas escolas da área 

Nº de Pessoas 

participantes 
Redução na conta de água 

111 4.317 Não. 

Fonte:DAS AUTORAS,2017. 

 

O processo de mudança vai muito além de um momento pontual. Falar a respeito do uso 

consciente da água com o objetivo de fomentar uma mudança de hábito da população é algo que 

requer um trabalho sistemático e uma análise e acompanhamento contínuos, a fim de identificar 

que ações tem mais “efeito” sobre a população. O estado do Ceará, geograficamente, não 

apresenta condições hídricas favoráveis. A escassez de água é algo que ocorre continuamente no 

Estado. O período de chuvas se resume a uma quadra chuvosa que nem sempre atinge a média 

esperada, como ocorreu nos últimos 5 anos, e o que levou ao agravamento da condição hídrica 

do estado. Orientar a população sobre como usar de forma consciente a água é algo que deve ser 

feito sempre. 

As equipes sociais realizam esse trabalho junto a população em todos os momentos da 

abordagem. Seja no ato de identificar se o cliente está ou não utilizando a rede de esgoto, como 

também em uma abordagem específica sobre o tema. As atividades pontuais, como as palestras 

mencionadas na tabela 2, também são uma prática comum, no entanto não apresentaram um 

resultado favorável, uma vez que não houve redução na conta de água. 

 

CONCLUSÃO 

As preocupações para a conservação dos recursos naturais e para outras questões do meio 

ambiente ainda são recentes e necessitam de intervenções frequentes, apoio governamental e 

interesse da população para se alcançar mudanças significativas. A educação ambiental 

possibilita uma nova forma de olhar a relação homem x natureza. 

Por mais que a questão do saneamento básico seja uma necessidade urgente, boa parte da 

população não dispõe desse tipo de serviço, sobretudo no que se refere a coleta e tratamento de 

esgoto. Quando dispõe, muitas vezes a rede se torna ociosa devido ao baixo índice de adesão ao 

sistema, como é o caso da área estudada. 

O PSAES é um programa que atua em todo o estado do Ceará há 26 anos com o objetivo de 

contribuir para os processos de transformação social, por meio do trabalho socioeducativo, 

visando a participação popular através do desenvolvimento comunitário e educação sanitária e 

ambiental. O trabalho social realizado pelas equipes da Cagece, por meio da Gerência de 
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Responsabilidade e Interação Social - GERIS tem contribuído de forma significativa para o 

aumento do índice de utilização da rede de esgoto e, consequentemente, para práticas de 

preservação do meio ambiente. O trabalho de sensibilização é fundamental no envolvimento da 

população para com essa temática e para o alcance de condições mais favoráveis de saúde e 

preservação ambiental. 

A dotação dos sistemas de saneamento é obrigação do Estado, garantida na Política Federal de 

Saneamento, mas a solução ou a minimização de muitos problemas só é possível se a 

comunidade afetada estiver sensível à necessidade de mudanças. Este é o primeiro passo para 

que as pessoas se mobilizem e tomem atitudes concretas na busca das transformações 

almejadas.  

Os trabalhos sociais realizados junto às comunidades beneficiárias dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitários foram desenvolvidos após o estudo prévio da área a ser contemplada e norteado por 

um conjunto de ações socioeducativas. A sua execução visa promover a participação social, a 

melhoria das condições de vida, a efetivação dos direitos sociais dos beneficiários e a 

sustentabilidade econômica, social e ambiental da intervenção. Por meio do trabalho social, 

percebeu-se que a não utilização do sistema de esgotamento sanitário está relacionada a uma 

questão econômica, cultural e de hábitos preestabelecidos que reforçam a utilização de soluções 

individuais, como a implantação de fossas sépticas ou fossas/sumidouros. Além disso, a falta de 

informação contribui para que não haja uma percepção das pessoas quanto à importância do 

esgotamento sanitário para a saúde pública. 
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RESUMO  

O município de Jaqueira possui 11.501 habitantes, dos quais 49,34%, na área rural e não dispõem 

com rede de abastecimento de água, recorrendo a fontes alternativas, sem tratamento prévio. 

Assim, este trabalho teve como objetivo geral melhorar a qualidade da água distribuída em 

Jaqueira. Para tal, a equipe da Funasa, juntamente com a equipe da saúde do município 

elaboraram o Plano de Melhoraia da Água de Jaqueira, para o qual foram realizadas: 

capacitações dos agentes comunitários de saúde, quanto aos cuidados com a água, para que eles 

atuem como multiplicadores junto à população, momento em que os mesmos realizaram um 

levantamento dos perigos à saúde, bem como relacionaram as doenças existentes no município a 

tais perigos; capacitação dos agentes de vigilância sanitária, quanto montagem artesanal de 

dosadores de cloro e cloradores por difusão; e capacitação quanto às análises da qualidade da 

água para consumo humano. Os dosadores de cloro e de cloradores por difusão, foram 

confeccionados e testados em três pontos e amostras da água foram analisadas antes e 24 horas 

após o início do tratamento. Antes do tratamento, todas amostras apresentaram contaminação por 

cliformes totais e uma, com Escherichia coli. Após 24 horas do início do tratamento, as três 

amostras não apresentaram contaminação, confirmando a eficiência do tratamento alternativo.  

Palavras-chave: Qualidade da água, educação em saúde ambiental, participação social, água 

para consumo humano. 

 

INTRODUÇÃO 

A lei Federal nº 11.445/07 (Brasil, 2007) determina que os municípios são os titulares dos serviços 

públicos de saneamento básico, tendo entre outras competências, a prestação dos serviços, bem 

como a promoção da participação e do controle social. No que se refere ao abastecimento de 

água, a Portaria MS nº 2914/11 estabelece que toda água para consumo humano deve ser tratada 

e potável, para ser distribuída para a população. 
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Entretanto, alguns municípios de Pernambuco, que possuem serviço autônomo de abastecimento 

de água, enfrentam dificuldades na gestão e na parte operacional nas estações de tratamento de 

água (ETA), por vezes ofertando água fora do padrão de potabilidade estabelecido pela legislação 

vigente.  

Diante dessa realidade, alguns municípios têm solicitado apoio técnico da Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa), que tem como uma de suas atribuições, apoiar tecnicamente os municípios nas 

ações de Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano, tendo como atividades 

prioritárias a realização de capacitações e orientações técnicas. 

O município de Jaqueira possui 11.501 habitantes, dos quais 50,66% residem na área urbana e 

49,34%, na área rural. O município está inserido na bacia hidrográfica do rio Una e, apesar de ter 

como um dos principais afluentes desta bacia, o rio Pirangi, o município não possui representação 

no comitê da bacia no qual está inserido.  

Dos domicílios particulares permanentes de Jaqueira, 52,24% estão ligados à rede de 

abastecimento de água, 24,11% são abastecidos por fontes naturais e 23,64% usam outras 

formas de abastecimento (IBGE, 2010), indicando que boa parte da população utiliza fontes não 

seguras, apresentando riscos à saúde.  

De acordo com o Painel de Monitoramento Semanal de Doença Diarreica Aguda (DDA) – 

Corredor Endêmico, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, o município de Jaqueira 

encontra-se em Zona Epidêmica de DDA, além de ser endêmica em geohelmintíase e 

esquistossomose. 

Considerando que as ações em saneamento não devem se limitar aos requisitos técnicos-

científicos e econômicos, devendo, entretanto, assegurar a participação e o envolvimento da 

população no processo de gestão e de tomada de decisões, para se alcançar a eficácia e a 

eficiência das ações, a gestão de Jaqueira, com o apoio da Funasa, vem desenvolvendo ações, 

envolvendo diferentes setores do município e a comunidade, no sentido de adequar a qualidade 

da água ofertada à sua população.  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo geral melhorar a qualidade da água 

distribuída em Jaqueira, visando o fornecimento de água segura para a população, tendo como 

objetivos específicos: (i) envolver os técnicos da Atenção Básica na identificação dos perigos 

quanto à qualidade da água para consumo humano, no município de Jaqueira/PE; (ii) desenvolver 

ações educativas para promoção da saúde da população, por meio da melhoria da qualidade da 

água; (iii) capacitar técnicos da vigilância sanitária quanto ao tratamento alternativo da água e 

quanto às análises da qualidade da água.   
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MATERIAL E MÉTODOS 

Em 2016, a equipe da Funasa realizou visitas ao município, com a finalidade realizar uma 

avaliação ambiental e um levantamento das fontes de abastecimento utilizadas pela população, 

bem como a análise da qualidade bacteriológica e físico-química da água destas fontes. 

Em janeiro de 2017 foi realizada uma reunião ampliada com os técnicos da Secretaria de Saúde, 

contando com a participação de 56 técnicos, em que foi elaborado de forma coletiva o Plano de 

Melhoria da Qualidade da Água de Jaqueira.  

Uma capacitação foi realizada no período de três dias, em fevereiro de 2017, com carga horária 

total de 12 horas, contando com 37 participantes. Os temas abordados foram “Saúde ambiental”, 

“Doenças relacionadas com a água” e “Armazenamento e Tratamento da água”. A metodologia 

adotada foi a construtivista, considerando os saberes locais, sempre fazendo a interlocução entre 

os saberes populares e científicos, para a construção compartilhada dos conhecimentos.  

Também foi realizada uma capacitação técnica para os agentes de vigilância sanitária,  sobre a 

confecção artesanal de dosadores de cloro e de cloradores por difusão, bem como sobre a análise 

da qualidade da água, por meio de parâmetros sentinelas. 

 
RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A população de Jaqueira utiliza diversas fontes de água para consumo humano, como Chafarizes, 

cacimbas e poços, todas sem tratamento. A maioria delas não conta com proteção sanitária no 

entorno, com presença de animais próximos e esgoto a céu aberto, representando um risco à 

saúde da população que consome essa água. Isso se refletiu nos resultados das amostras 

analisadas, em que todas apresentaram contaminação por coliformes totais (CT) e em quatro, 

contaminação por Escherichia coli (E. coli). O município possui uma Estação de Tratamento de 

Água (ETA), que não está operando no momento. Um total de 13 fontes de abastecimento foi 

avaliado, todas as fontes apresentaram contaminação bacteriológica. 

Em localidades que não dispõem de água tratada, tecnologias alternativas de tratamento podem 

ser utilizadas, como o uso domiciliar da solução de hipoclorito de sódio a 2,5%, a instalação de 

dosadores de cloro e de cloradores simplificados por difusão (FERREIRA et al., 2016). Para definir 

o melhor método de tratamento da água, é preciso levar em consideração as alternativas 

possíveis de serem aplicadas para cada realidade, além dos custos implicados em cada 

tecnologia e a aceitação da comunidade (FERREIRA et al., 2016). Para que essas ações logrem 

êxito, a população deve ser envolvida no processo de decisão, uma vez que esta é conhecedora e 

detém saberes acerca da realidade local (PITERMAN et al., 2013).  

No Plano de Melhoria da Qualidade da Água, discutido e construído coletivamente por técnicos da 

Funasa e da Secretaria de Saúde de Jaqueira (entre médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos 
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de enfermagem, agentes de endemias, agentes comunitários de saúde, agentes de vigilância 

sanitária e agentes de saúde bucal), foram contempladas as seguintes ações: 

 Capacitação dos agentes comunitários de saúdes (ACS), para atuarem como 

multiplicadores juntos às comunidades, quanto ao cuidados com o meio ambiente com a água 

para consumo humano; 

 Capacitação dos agentes de vigilância sanitária, quanto à confecção artesanal de 

dosadores de cloro e cloradores por difusão; 

 Capacitação dos agentes de vigilância sanitária, quanto às análises da qualidade da água; 

 Instalação dos dosadores de cloro e cloradores por difusão, nas fontes utilizadas pela 

população para consumo humano; 

 Distribuição regular da solução de hipoclorito de sódio a 2,5% para a população rural. 

Além das soluções alternativas levantadas para o tratamento da água, de acordo com o tipo de 

fonte, e a necessidade de capacitações para os técnicos das Secretarias de Saúde, viu-se a 

necessidade de envolvimento das Secretarias de Educação, de Meio Ambiente, de Agricultura e 

de Obras.  

Para o tratamento da água, as soluções avaliadas como adequadas foram instalar dosadores de 

cloro nos chafarizes que possuem pressão; cloradores por difusão, em caixas d’água de escolas e 

creches, em reservatórios coletivos e poços amazonas; e distribuir regularmente a solução de 

hipoclorito à 2,5%, para a população rural. Para viabilizar o tratamento da água, dois técnicos do 

município foram designados como operadores das soluções alternativas de tratamento, os quais 

foram capacitados quanto à confecção dos cloradores por difusão, ao tratamento e à análise da 

qualidade da água. 

Inicialmente, foram confeccionados três cloradores por difusão, os quais foram instalados em três 

fontes, para serem avaliados quanto a sua eficácia. Amostras de água, de cada fonte, foram 

analisadas antes e após 24 horas da instalação do clorador por difusão. Os resultados indicaram 

contaminação por CT nas três amostras e por E. coli, em uma amostra antes do tratamento 

(Figura 01) e após o tratamento, todas as amostras apresentaram ausência de CT e EC (Figura 

02), confirmando a eficácia do método. FERREIRA et al. (2016), avaliaram a eficácia dos 

cloradores por difusão, em que em 19 de 20 poços, inicialmente com contaminação por EC, 

apresentaram-se sem contaminação por um período de15 dias após a instalação dos mesmos. 

 
            Figura 01: Análise antes do tratamento.       Figura 02: Análise 24 horas após o tratamento 
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.Quanto à capacitação, a fim de ter representantes da comunidade como sujeitos das ações, 

foram identificadas pessoas do município que poderiam ministrar ou contribuir em alguns temas. 

Bodstein et al. (2004) ressaltam que a mobilização e o envolvimento das comunidades no 

processo de mudança são centrais, considerando ampla participação em todas as etapas de um 

programa, desde a elaboração de um diagnóstico local até a formulação, implementação e 

monitoramento das ações. 

O tema “Saúde ambiental” foi desenvolvido a partir do levantamento da realidade local, 

representada por meio de desenho das áreas de trabalho dos participantes, considerando os 

elementos do meio ambiente, focando nas situações de risco sanitário, nas potencialidades e nas 

alternativas de soluções. Em plenária, o grupo discutiu sobre os pontos potenciais de poluição das 

águas e os riscos à saúde das comunidades de Jaqueira. 

Os principais perigos quanto à qualidade da água, apontados pelos ACS, foram os esgotos a céu 

aberto e a utilização de agrotóxico em plantações próximas aos mananciais, bem como foi 

relatada a existência de três sistemas de abastecimento de água clandestinos, que distribuem 

água sem tratamento, mediante pagamento de tarifa mensal. 

Ao se trabalhar o tema “Doenças relacionadas com a água”, inicialmente, os ACS levantaram as 

doenças ocorrentes no município e, ao retornar ao desenho das áreas de trabalho, feito no tema 

“Saúde ambiental”, associaram as doenças à cada tipo de contaminante, já identificado no mapa, 

propondo soluções de barreiras sanitárias. As doenças levantadas foram geohelmintíase, 

esquistossomose, doenças diarreicas agudas,  hepatite A, giardíase e amebíase. 

Para o tema “Armazenamento e tratamento da água” foi considerada a necessidade de utilizar 

panfletos nas ações educativas de multiplicação, assim, foi solicitados aos ACS à elaboração dos 

panfletos, a fim de se trabalhar a partir de seus conhecimentos prévios, incentivando-os a 

participar como sujeitos das ações. 

Como produto das capacitações, os participantes elaboraram um Plano de Ações Educativas de 

Multiplicação e uma proposta de panfleto para serem utilizados nas palestras e rodas de 

conversas, junto às comunidades rurais, às escolas, aos assentamentos e aos pacientes dos 

Postos de Saúde da Família. Nesse processo, o ACS representa um papel em destaque, por 

estabelecer o vínculo entre comunidade/usuário e equipe de saúde da família (ROCHA et al., 

2015) e a motivação e a habilidade da comunidade contribuem consideravelmente no êxito dos 

serviços. (PITERMAN et al., 2013). 

 

CONCLUSÕES 

 Cerca da metada da população de Jaqueira, principalmente residentes na zona rural do 

município, utilizam fontes alternativas para obter água para consumo humando, sem tratamento 

prévio, caracterizando um risco à saúde desta parcela da população. 
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 Os perigos identificados na ocasião da capacitação dos ACS, bem como as doenças 

associadas a estes perigos, servirão de subsídio para a gestão municipal no monitoramento e 

controle das destas, não apenas das relacionadas à água;  

 O clorador por difusão apresentou resultado satisfatório, podendo ser utilizado amplamente 

nas caixas d’água e nas cacimbas do município, sendo necessário o monitoramento da qualidade 

da água; 

 O município deve buscar ter representação no Comitê da bacia hidrográfica do rio Una, a 

fim de participar do gerenciamento da utilização e conservação dos recursos naturais da bacia em 

que está inserido.  
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RESUMO  

O trabalho, aqui apresentado, é fruto de uma experiência realizada na Sanasa – Sociedade  de 

Abastecimento de Água S/A – Campinas-SP, por meio do Grupo Gestor do Voluntariado (GGV) da 

SANASA, o qual identificou a necessidade de reordenamento e expansão do Projeto Água Limpa. 

O objetivo do trabalho consiste em apresentar a experiência do Projeto Água Limpa e sua 

proposta de reordenamento e expansão na coleta de óleo de cozinha usado. Para isto são 

apresentados os principais resultados obtidos no período de março de 2014 a abril de 2017. Os 

resultados indicam a expansão do volume de coleta de óleo usado ao longo dos três anos, bem 

como, a ampliação do envolvimento da comunidade, para além dos funcionários da SANASA.  

Palavras-chave: óleo de cozinha usado, voluntariado, Projeto Água Limpa. 
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INTRODUÇÃO 

Inúmeras substâncias provenientes da atividade humana alteram o ambiente. Dentre estas, os 

óleos, geralmente de origem mineral, vegetal ou animal, constitui um grupo importante. O óleo de 

cozinha é um exemplo de substância nociva ao meio ambiente e que está presente no cotidiano 

de grande parte da população brasileira. 

O aumento do uso do óleo de cozinha, frequentemente utilizado em frituras, além do mal que o 

“excesso” pode causar ao organismo, também produz dano ao meio ambiente. Conforme Reis at 

al (2007), o óleo utilizado repetidamente em frituras por imersão, sofre degradação acelerada pela 

submissão à altas temperaturas, e seu descarte incorreto através de ralos, pias e até mesmo 

aterros, prejudica o meio ambiente de forma significativa (BIODISEL 2008).  

No Brasil, muitas residências jogam o óleo comestível degradado pelos ralos das pias, o que 

acaba indo para as redes pluviais e de esgoto causando entupimento das redes coletoras, assim 

como extravasamentos e redução da secção das tubulações.  

É fato notório que a implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto ainda seja um 

desafio para muitos municípios, assim como o controle das características dos efluentes que são 

lançados neste sistemas não deve ser desconsiderada, pois muitas vezes podem ocasionar 

problemas físicos e operacionais e ainda, inviabilizar o processo de tratamento em estações 

convencionais, dimensionadas para recebimento de esgoto doméstico. 

Nas estações de tratamento, o recebimento de efluente com altas concentrações de óleos e 

graxas, além de obstruções, aderência em equipamentos e em paredes dos tanques de processo, 

e da geração de odores, quando não submetidos ao pré-tratamento, podem interferir na formação 

de escumas e até mesmo na inibição de processos biológicos (GASPERI, 2012). 

Isso se dá, visto que a característica nociva desta substância, o que torna sua degradação 

complexa, está na sua baixa solubilidade, ou seja, na sua capacidade de se dissolver 

espontaneamente em uma substância solvente (AUCELIO & TEIXEIRA, 200). O óleo é mais leve 

que a água, ficando estático na superfície, criando assim, uma barreira que dificulta a entrada de 

luz. Isso interfere significativamente no meio ambiente e funções ecossistêmicas e nos sistemas 

de tratamento, visto que dificulta a transferência do oxigênio da água para atmosfera, reduzindo a 

concentração de oxigênio dissolvido, o que eleva a demanda bioquímica e química de oxigênio, 

causando alterações do ambiente aquático e interferindo nos sistemas de tratamento por 

processos biológicos. Além disso, se jogado pelo ralo da pia, o óleo provoca o entupimento das 

tubulações nas redes de esgoto (figura 1) , aumentando em até 45% os seus custos de tratamento 

(RABELO & FERREIRA, 2008), uma vez que torna-se necessário a aplicação de produtos 

altamente tóxicos como ação corretiva, o que acaba por criar uma cadeia perniciosa, causando 

danos irreparáveis no meio ambiente (BERTI et al, 2009).  
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Figura1.  Óleo em tubulação de esgoto. 

 

Fonte . SANASA Campinas 

 

Apesar da crescente preocupação em relação ao maio ambiente, no Brasil, a reciclagem ainda 

não é um hábito. Reciclamos 1,5 % do lixo urbano orgânico solido produzido, 10% da borracha 

consumida, 15% das garrafas PET, 18 % dos óleos lubrificantes e 35 % das embalagens de vidro 

e latas de aço (ALBENCI & PONTES,2004). Segundo ALBENCI e PONTES (2004), um fato 

notório, é que metade das 120 toneladas de óleo comestível usado em Porto Alegre é reciclada e 

transformada em cola e tinta para uso industrial. 

O óleo de cozinha usado, descartado de forma inadequada, pode ainda comprometer os recursos 

hídricos. Pesquisas já demonstraram que um litro de óleo de cozinha que vai para o corpo hídrico, 

contamina cerca de um milhão de litros de água, o que equivale ao consumo de uma pessoa em 

14 anos (AMBIENTE EM FOCO, 2008).  

A Sociedade  de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA, procurando minimizar o 

impacto do descarte de óleo comestível no meio ambiente, diminuir as intercorrências dos 

tratamentos, tanto de água quanto de esgoto,  bem como promover um valor agregado a um 

resíduo de grande impacto, lançou em 22 de março de 2014, em comemoração ao Dia Mundial da 

Água, o Projeto Água Limpa, no qual incentiva os funcionários a atuarem de forma participativa no 

voluntariado, armazenando e enviando óleo de cozinha usado de suas casas, para destinação 

final ambientalmente adequada e para o reaproveitamento deste resíduo. O projeto também, 
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contribui para captação de recursos para ações sociais do próprio Grupo Gestor Do 

Voluntariado15, responsável pela implementação do projeto. 

Com base nesse contexto, o objetivo deste trabalho consiste em apresentar a experiência do 

Projeto Água Limpa na empresa SANASA no município de Campinas, destacando os principais 

resultados obtidos entre março de 2014 a abril de 2017. Espera-se que este trabalho possa servir 

de referência para outras companhias de tratamento de agua e esgoto.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia deste estudo baseou-se em pesquisa bibliográfica, visitas de campo e na 

sistematização de dados das ações realizadas pelo Projeto Água Limpa. 

Para apresentar o Projeto, os resultados estão divididos em dois momentos: o primeiro explica o 

objetivo e forma de organização do Projeto Água Limpa e o segundo apresenta os dados de 

coleta e recursos gastos e receita obtida.  

O projeto, na sua etapa inicial envolveu 2.000 servidores da SANASA e o Grupo Gestor do 

Voluntariado (GGV), coletivo organizado para fazer a gestão do projeto, era composto por seis 

pessoas. Os dados, aqui apresentados, tratam-se, portanto, de um relato de experiência, a partir 

da vivência realizada no âmbito do GGV. 

A metodologia utilizada também apoiou-se na observação participante, visto que os autores atuam 

como profissionais na empresa de saneamento.  Segundo Minayo (1993), a avaliação de 

programas sociais pode ser entendida como um conjunto de atividades técnico-cientificas ou 

técnico-operacionais que visam conferir valor de eficiência, eficácia e efetividade à ações de 

intervenção social, desde a sua implantação até os resultados alcançados. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A proposta do Projeto Água Limpa 

O Projeto Água Limpa, lançado em 2014, buscou contribuir para a minimização do descarte 

inadequado de óleo de cozinha, buscando reduzir a quantidade deste resíduo nas redes de 

esgoto e estações de tratamento e consequentemente nos rios da cidade, a partir de um trabalho 

de sensibilização realizado com os mais de 2.000 colaboradores da Empresa de Saneamento de 

Campinas. Estes foram convidados a armazenar o óleo de cozinha usado de suas casas, em 

garrafas pet e destinar ao Grupo Gestor do Voluntariado da SANASA.  

                                                            
15 Grupo Gestor do Voluntariado é um grupo de funcionários, instituído por meio de portaria da empresa, que tem 
como atribuição, disseminar o conceito de voluntariado ,planejar e divulgar as ações, mostrando oportunidades para 
as pessoas aderirem a trabalhos e projetos, além de organizar e promover campanhas e eventos beneficentes.  
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Além da participação dos colaboradores, algumas iniciativas voluntárias contribuíram para o 

aumento da coleta, estendendo a campanha em associações e igrejas. Foram criados 15 pontos 

de coleta de óleo usado em espaços internos da empresa, denominados de eco pontos. 

A hipótese definida pelo grupo, baseou-se na possibilidade de contribuição que o projeto traria 

para a diminuição de entupimentos de rede de esgotos  e consequentemente, a utilização de 

menor quantidade de produtos químicos na estação de tratamento de esgotos, além da   redução 

do números de colaboradores no trabalho de desobstrução de redes. Além disso, o projeto 

possibilitaria a obtenção de renda para as próprias ações do Grupo Gestor do Voluntariado no seu 

trabalho social com a comunidade. 

Em meados de 2015, o Projeto Água Limpa passou pela primeira reestruturação, como 

consequência das avaliações realizadas pelo Grupo Gestor do Voluntariado, por meio do 

acompanhamento da execução do trabalho nos pontos de coleta e especialmente pelos 

apontamentos realizados pelos empregados envolvidos diretamente na operacionalização do 

projeto.  

Os resultados da avaliação proporcionaram condições para o planejamento e a tomada de 

decisões futuras16, bem como a possiblidade de realização de  uma pesquisa experimental17 deste 

projeto. 

O Grupo Gestor identificou algumas fragilidades que  surgiram no decorrer do processo, a saber: 

1. A operacionalização da coleta do óleo ficou comprometida, quando alguns colaboradores 

alertaram para o fato do produto não ser resíduo da empresa;  

2. A operacionalização não dispunha de veículo apropriado para o recolhimento do óleo; 

3. O Grupo Gestor do Voluntariado estava com dificuldade para destinar as garrafas pets 

esvaziadas na bombona de 1.000 litros disponibilizada pela empresa recicladora, que por sua vez, 

também não ofereceu alternativas para resolutividade dos problemas apontados. Sobre este 

aspecto, o problema foi solucionado quando os resíduos foram levados ao aterro municipal no 

local reservado para descarte deste material. 

4. Outra fragilidade detectada pelo grupo gestor, foi que em diversos pontos de coleta, nos 

chamados eco pontos, não havia um número significativo de doações enquanto em outras 

unidades havia a necessidade de uma coleta mais intensiva. A partir desta constatação, foi 

realizado um estudo  para realocação dos postos.  

                                                            
16 Definição extraída do documento “O Sistema de Avaliação e Monitoramento das Políticas e Programas Sociais: a 
experiência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Brasil” ONU – Unesco 2006.  
17 Pesquisa experimental: ocorre quando manipula‐se diretamente as variáveis relacionadas com o objeto de estudo. 
A manipulação de variáveis proporciona o estudo da relação entre as causas e os efeitos de determinado fenômeno. 
(CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007, p.61). Para Gil (1989, p.73), “de modo geral, o experimento representa o melhor 
exemplo de pesquisa científica”. 
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As questões levantadas, se por um lado significavam fragilidades do projeto, por outro lado, os 

problemas apresentados favoreciam uma mudança estrutural do projeto, uma vez que a raiz da 

fragilidade estava na sua operacionalização.  

A primeira providência foi instituir uma parceria com uma empresa especializada na coleta e 

destinação adequada do óleo. Após aprovação da proposta apresentada pelo Grupo Gestor à 

Diretoria da Companhia, publicou-se no Diário Oficial do Município, um Edital de Chamamento 

Público, para seleção de instituições para celebração de parceria com o Grupo Gestor 

Voluntariado Sanasa, tendo como objeto a execução dos serviços de armazenamento, remoção, 

transporte e reciclagem do óleo de cozinha usado. Ficou claro, ainda, no referido edital, que a 

empresa deveria disponibilizar gratuitamente  bombonas plásticas com abertura para recebimento, 

em seu interior, de garrafas fechadas de plástico pet contendo óleo usado, com capacidade para 

até 200 litros, sendo que as mesmas bombonas deveriam ter tampa rosqueável.  

Apenas uma empresa se apresentou com todos os documentos legais e foi considerada apta para 

a celebração da parceria. 

A partir de então, o GGV deu inicio às tratativas internas para elaboração do material publicitário 

para a divulgação, o que contou com a colaboração da Gerência de Comunicação Social da 

empresa de saneamento.  O grupo definiu em planejamento: agenda para visitas aos locais de 

referência para colocação dos pontos de coleta, sendo: 10 locais internos para os colaboradores 

levarem suas garrafas com o óleo de cozinha usado, 06 Agências de Atendimento ao consumidor 

da SANASA, 03 espaços comunitários, 30 escolas parceiras do Reágua, além de algumas 

autarquias municipais. Nesta fase, abre-se a possibilidade de doação  de óleo usado pela 

população do município. 

Para divulgação do reordenamento do projeto, além das visitas aos locais, o projeto contou com a 

colaboração de outros programas sociais  da empresa, divulgação através da assessoria de 

comunicação, por meio de internet, intranet, jornas impressos e digitais.  

Nas visitas, foram realizadas palestras educativas que focaram na explicação do impacto deste 

projeto para a melhoria do meio ambiente e na aplicação dos valores recebidos pelo Grupo Gestor 

do Voluntariado, nas ações sociais junto a comunidade. Os colaboradores da companhia também 

foram reorientados, quanto à forma correta de armazenamento do óleo em casa.  

Nesta reestruturação, o Grupo Gestor do Voluntariado ficou responsável pela gestão do projeto e 

pelo recebimento do pagamento monetário relativo a  comercialização do óleo de cozinha usado, 

enquanto a empresa recicladora parceira atuava na coleta e transporte, destinando o produto para 

a fábricas que produzem, entre outras coisas, resina para tintas e biodiesel.   

Toda a arrecadação monetária do óleo coletado, doado ao Voluntariado, foi gerida pelo GGV e 

revertida para o desenvolvimento de ações do grupo, como melhoramentos físicos em entidades 

de assistência social do município e mesmo na aquisição de cadeiras de rodas, suprimentos e 
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mantimentos solicitados pela comunidade em vulnerabilidade social, previamente avaliadas pela 

Assessoria de Programas Sociais da Sanasa, a qual avalia a  efetividade do trabalho social e a 

inclusão da entidade na rede socioassistencial do município, registradas no Conselho Municipal 

de Assistência Social (CMAS).  

Com esta ampliação do projeto, foi possível aumentar gradativamente a coleta do óleo, cuja meta 

é, com o tempo, expandir no município como um todo, e a médio prazo, compartilhar os valores 

monetários arrecadados entre as ONGs dispostas a se somarem a este projeto.  

 

Resultados Obtidos pelo Projeto Água Limpa 

Os resultados alcançados nos três anos do Projeto Água Limpa são positivos e satisfatórios, uma 

vez que demonstra um aumento exponencial da quantidade de óleo coletado, além da 

conscientização e indução nas mudanças de hábito dos colaboradores.  

 

Tabela 1 - quantidade de óleo coletado por local entre os anos de 2014 a 2016. 

LOCAL 2014 2015 2016 

ATEND. BARÃO GERALDO 41 94 112 

ATEND. CASTELO 38 83 89 

ATEND. LONDRES 28 56 62 

ATEND. NOVA APARECIDA 42 91 100 

ATEND. TAQUARAL 32 61 70 

CEASA CAMPINAS 80 187 222 

DOMASA 7 56 70 74 

ETA 1 E 2 38 65 68 

ETA 3 E 4 38 54 54 

ETE PICARÃO 28 59 67 

ETE SAMAMBAIA 21 39 47 

MANUTENÇÃO/ ELÉTRICA 14 39 236 

MICROMEDIÇÃO 32 58 72 

SEDE 87 208 289 

SETOR DE LEITURA E DOMASA 2  75 86 88 

TOTAL 650/L 1250/L 1650/L 
 

 

Os ganhos monetários permitiram a ampliação das ações sociais do Grupo Gestor do 

Voluntariado com instalação de  pontos de coleta para fora da empresa (empresas públicas, 

escolas, condomínios, ONGs e espaços comunitários), demostrando maior envolvimento da 

comunidade nas questões ambientais. Em três anos de projeto, a coleta de óleo usado mais do 

que duplicou, conforme dados da Tabela 1. Os pontos com maior volume de coleta foram: a 
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Ceasa, a sede e a área de Manutenção. Esta última apresentou uma contribuição importante no 

ano de 2016. (Tabela 1 e Figura 1). 

 

 

Figura 2. Gráfico que ilustra coleta de óleo por eco ponto dentre 2014 a 2016. 

 

 

 

Em suma, em 2014 foram coletados 650 litros de óleo de cozinha usado, em 2015, o montante foi 

de  1.250 litros, já em 2016, o total coletado foi de 1.650 litros, gerando aumento de 2,5 vezes 

entre o primeiro e o terceiro ano. O total arrecado, somado os três anos de projeto foi de 3.550 

litros, o que gerou uma receita ao Grupo Gestor do Voluntariado de R$ 3.550,00 (Tabela 2, Figura 

3 e Figura 4), sendo esse  valor revertido na aquisição de cadeiras de rodas e colaboração no 

Projeto Mãos à Obra.18 

 

 

 

 

                                                            
18 O Projeto Mãos à Obra do Voluntariado da empresa consiste em realização de atividades voluntárias, de melhorias 
físicas em entidades assistenciais de Campinas. As entidades são escolhidas por critérios do Grupo Gestor.  
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Tabela 2. Valores gerados por cada eco ponto entre os anos de 2014 a 2016 

LOCAL 2014 2015 2016 
ATEND. BARÃO GERALDO R$87,00 R$208,00 R$289,00 
ATEND. CASTELO R$41,00 R$94,00 R$112,00 
ATEND. LONDRES R$42,00 R$91,00 R$100,00 
ATEND. NOVA APARECIDA R$38,00 R$83,00 R$89,00 
ATEND. TAQUARAL R$28,00 R$56,00 R$62,00 
CEASA CAMPINAS R$32,00 R$61,00 R$70,00 
DOMASA 7 R$38,00 R$65,00 R$68,00 
ETA 1 E 2 R$32,00 R$58,00 R$72,00 
ETA 3 E 4 R$56,00 R$70,00 R$74,00 
ETE PICARÃO R$75,00 R$86,00 R$88,00 
ETE SAMAMBAIA R$38,00 R$54,00 R$54,00 
MANUTENÇÃO/ ELÉTRICA R$21,00 R$39,00 R$47,00 
MICROMEDIÇÃO R$28,00 R$59,00 R$67,00 
SEDE R$80,00 R$187,00 R$222,00 
SETOR DE LEITURA E DOMASA 2  R$14,00 R$39,00 R$236,00 

TOTAL R$650,00 R$1.250,00 R$1.650,00 
 

Figura 3. Gráfico que ilustra valor arrecadado por ponto de coleta 
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Figura 4. Valores arrecadados dentre os anos de 2014 a 2016. 

 

 

 

A equipe envolvida na execução do projeto, é formada por 06 (seis) funcionários voluntários que 

planeja e organiza a operacionalização e 04 (quatro) pessoas responsáveis pela execução, sendo 

(02) dois colaboradores voluntários da Sanasa e 02 representantes da empresa parceira, 3 Elos 

Soluções Ambientais. Quanto ao custo do projeto é difícil mensurar tal valor, considerando que os 

empregados da Sanasa são voluntários e todo o material de logística está embutido na parceria 

com a empresa, que paga ao voluntariado o valor de R$1,00 (um real o litro de óleo usado). O 

gasto pelo voluntariado foi com o material de divulgação e publicação de edital para chamamento 

público está apresentado na tabela 3. 

 

 
Tabela 3 – Orçamento de Divulgação do Projeto 
Item Quantidade Valor Total (R$1,00) 
folders 2.500 R$175,00 
cartazes 100 R$180,00 
faixas 10 R$1.000,00 
Publicação no Diário Oficial do 
Município 

 R$370,15 

TOTAL.......................................................................................... R$1.725,15 

 

Visando uma melhoria continua e expansão do projeto, o grupo Gestor firmou outras parcerias,  

com a Ceasa Campinas – Centrais de Abastecimento de Campinas S/A – restaurantes e  o 

SINDICOND – Sindicato dos Condomínios do Estado de São Paulo. 
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CONCLUSÃO 

É possível constatar, com o relato e os resultados apresentados, a necessidade de revisão do 

projeto, uma vez que a quantidade arrecada de óleo de cozinha usado, apresentara um 

crescimento significativo. No entanto, ainda não se pode comprovar os frutos do reordenamento, 

uma vez que, sua reestruturação ocorreu em meados de abril de 2017. 

No entanto,  fica claro, que o projeto se institucionalizou , com regramentos,  planejamentos e 

calendarização, o que pode garantir sua perenidade  dentro da Empresa de Saneamento. 

Há porém, alguns aspectos que necessitam ser considerados e aprimorados, como a 

consolidação da responsabilidade empresarial frente aos desafios colocados. Para alavancar a 

responsabilidade social junto com a preocupação ambiental, faz-se necessário política pública 

pois somente a união de forças do poder público com a sociedade civil darão as respostas que o 

meio ambiente e o planeta estão exigindo na corresponsabilização, para resolutividade da questão 

atual e crítica, que é a agua.  

Outra questão que merece destaque, não quantificada, refere-se a mensuração de dados quanto 

aos recursos humanos e financeiros economizados pela boa prática desenvolvida. Destaca-se um 

largo caminho percorrido pelo Grupo Gestor do Voluntariado, desde a implantação da experiência, 

até a sua reestruturação. 

Pode-se afirmar, até o momento, que o Projeto Água Limpa conseguiu abarcar o tripé da 

sustentabilidade, ou seja, contribuímos para a melhoria do meio ambiente, sua expansão resulta 

em economia para a empresa (menos produtos químicos, menos funcionários trabalhando nos 

desentupimentos dos esgotos) e social, pois envolve e corresponsabiliza a sociedade na 

resolutividade de problemas, e este exemplo de boas práticas, assumida pela empresa, 

certamente poderá ser compartilhada, trazendo um horizonte mais promissor para o futuro da 

nossa água. 
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RESUMO 

O estudo traz um olhar sobre o trabalho de Educação em Saúde Ambiental, desenvolvido pela 

Funasa, em municípios do Semiárido Pernambucano. O presente artigo objetiva  avaliar os 

resultados da execução dos Planos Educativos, realizados pelos multiplicadores junto à 

população rural do Semiárido Pernambucano, nos municípios de  Capoeiras e Taquaritinga do 

Norte, durante o momento do monitoramento, em torno da temática do cuidado com a água da 

cisterna para consumo humano, trazendo a percepção dos principais atores envolvidos no 

processo. Entendendo que há uma deficiência no trabalho de acompanhamento dos Projetos de 

Educação em Saúde Ambiental, considera-se que este estudo estimula o olhar para aspectos 
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semelhantes, diferentes e complementares deste processo educativo. O monitoramento é um 

momento que valoriza o fazer educativo, incentiva sua continuidade e contribui para organização 

de serviços, como por exemplo, suprir a oferta de hipoclorito de sódio para tratamento da água. A 

experiência do monitoramento permitiu identificar as competências desenvolvidas relacionadas a 

área cognitiva, à compreensão e aplicação de novas práticas com o cuidado com a água para 

consumo humano. O trabalho ampliou a interlocução da FUNASA com a gestão municipal e com 

os grupos sociais locais, tornando mais transparente sua missão e os canais de solicitação de 

outros serviços relacionados à água.  

Palavras-chave: Educação em Saúde Ambiental; Semiárido; Qualidade da água; Monitoramento; 

Água da cisterna; Abordagem Educativa; Controle Social 

 

INTRODUÇÃO 

O clima do Semiárido é caracterizado pela baixa umidade e pouco volume pluviométrico. 

Comparado com outras regiões semiáridas do mundo, o Semiárido brasileiro é o mais chuvoso. 

No entanto as chuvas são concentradas em poucos meses, entre fevereiro e maio, fazendo com 

que a evaporação seja maior que a precipitação. A nova delimitação do Semiárido brasileiro 

envolve oito estados (AL,BA,CE,PB,PI,RN,SE e MG),  com a inclusão de 1.135 municípios. Essa 

delimitação incluiu outros conhecimentos sobre o clima, concluindo não ser a falta de chuvas a 

responsável pela oferta insuficiente de água na região, mas sua má distribuição, associada a uma 

alta taxa de evapotranspiração, que resultam no fenômeno da seca, a qual periodicamente assola 

a população da região (MI, 2005). A maioria dos problemas ligados à seca não são de ordem da 

natureza, mas decorrentes da concentração da terra, da água, dos meios de comunicação e da 

renda nas mãos de poucas famílias (VICTORINO, 2007). Diversos mecanismos atuam na 

mediação entre a variabilidade climática e as condições de saúde, a exemplo da disponibilidade 

de água em quantidade e qualidade. 

 As implicações da seca e da estiagem para a saúde humana são inúmeras e acabam por alterar 

o perfil de morbidade e mortalidade da população do território afetado. Há inúmeros fatores que 

intervêm no desenvolvimento e severidade dos impactos da seca na saúde e bem-estar humano, 

bem como no meio ambiente e nos ecossistemas. Como determinantes sociais destacamos a 

estrutura e capacidade existentes dos recursos hídricos; o desenvolvimento socioeconômico das 

comunidades locais; o estado de saúde da população; a governança relacionada ao uso e gestão 

da água; e programas de educação ambiental; Dentre os determinantes ambientais  

ressaltamos as características ambientais e geofísicas da área; a escassez e contaminação da 

água e alimentos  e a severidade da seca (BRASIL,2015). 

Como uma das políticas do Plano Brasil Sem Miséria – PBSM (Brasil, 2011a), foi instituído o 

Plano Nacional de Universalização de Acesso e Uso da Água -“Água  para Todos”, que tem como 
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meta para Fundação Nacional de Saúde – Funasa, a Implantação de Cisternas, os Sistemas de 

Abastecimento de água e a Construção de Poços (BRASIL, 2011b).  

Em Pernambuco, no âmbito do “Água para Todos”, a Funasa elaborou e vem implementando, 

desde  2012, o Projeto de Educação em Saúde Ambiental, com foco na melhoria da qualidade 

da água para consumo humano, das cisternas implantadas no Semiárido do Estado. O Projeto 

ressalta a importância de ações de Educação em Saúde Ambiental, antes, durante e depois da 

implantação das cisternas e da necessidade de articulação com equipes dos municípios, 

lideranças e famílias beneficiadas, para o alcance dos  seus objetivos.  

A Funasa reconhece a Educação em Saúde Ambiental como “uma área de conhecimento técnico 

que contribui efetivamente na formação e o 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”.  E a define como, “um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, de conteúdo 

técnico, político e científico que no âmbito das práticas de atenção à saúde, deve ser vivenciada e 

compartilhada por gestores, técnicos, trabalhadores, setores organizados da população e usuários 

do SUS. Baseia-se, entre outros princípios, no diálogo, reflexão, respeito à cultura, 

compartilhamento de saberes, ação participativa, planejamento e decisão local, participação, 

controle social, sustentabilidade socioambiental, mobilização social e inclusão social “(BRASIL, 

2013). 

O universo de abrangência do Projeto são Comunidades Tradicionais (quilombola, indígena) e 

rurais, da região do semiárido de Pernambuco, beneficiadas, a partir de 2011, com a construção e 

instalação de 3.000 Cisternas de Polietileno e 223 de placa. O Projeto já atuou em dezoito 

municípios, envolvendo quatro comunidades quilombolas, cinco indígenas e nove rurais, tendo 

como objetivo geral o apoio aos municípios com ações de educação em saúde ambiental e 

mobilização social, com vistas ao controle da qualidade da água para consumo humano. Como 

objetivos específicos, se estrutura em torno de quatro intenções: 1) Apresentar e pactuar o Projeto 

com gestores, equipes dos municípios e lideranças das comunidades; 2)realizar Diagnóstico Sócio 

ambiental; 3) capacitar multiplicadores para  o trabalho educativo voltado ao controle da qualidade 

da água, através de Oficina; 4) Monitorar e avaliar as práticas dos multiplicadores quanto à 

execução dos Planos de Ação Educativa, objeto de interesse deste estudo. Dentre os dezoito 

municípios trabalhados, doze tiveram as atividades de monitoramento realizadas. Entretanto, 

focamos nosso estudo em dois municípios, onde identificamos aspectos significativos quanto 

às conduções metodológicas diferenciadas, em virtude do tempo para realização das etapas 

propostas, às várias nuances do processo, respeitando a realidade local, sua organização social, 

níveis de participação e estrutura municipal dos serviços.   
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A estratégia das oficinas de capacitação de multiplicadores, objetivo 3 do Projeto, com base numa 

proposta metodológica partiticaptiva, problematizadora, facilita e promove a continuidade de 

ações de Educação em Saúde Ambiental junto a grupos sociais e população em geral, contribui 

para adoção de práticas saudáveis no controle da qualidade da água, com participação e  o 

fortalecimento do controle social local, pressuposto orientador  deste estudo. O controle social, no 

âmbito da temática do estudo, aparece como “conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de 

formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 

saneamento básico” (BRASIL, 2007, p.3).   

O presente artigo objetiva  avaliar os resultados da execução dos Planos Educativos, realizado 

pelos multipladores junto à população rural do Semiárido Pernambucano, nos municípios de  

Capoeiras e Taquaritinga do Norte, durante o momento do monitoramento, em torno da 

temática do cuidado com a água da cisterna para consumo humano, trazendo a percepção dos 

principais atores envolvidos no processo.  

O monitoramento, referindo-se a uma prática social, tem o propósito de subsidiar a gestão dos 

programas, com informações tempestivas, simples e em quantidade adequada para a tomada de 

decisão. E, como palavra de origem latina, monitum significa “aquele que dá conselho, que faz 

pensar, que adverte, que lembra” (SOUSA,2013).  

Entendendo que há uma deficiência no trabalho de monitoramento de Projetos de Educação em 

Saúde Ambiental, considera-se que este estudo estimula o olhar para aspectos semelhantes, 

diferentes e complementares deste processo educativo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia utilizada neste trabalho foi do tipo estudo de caso, de caráter descritivo, com relato 

de experiências, cujo processo educativo, desenvolvido nos municípios do estudo, foi avaliado de 

forma qualitativa. 

Para chegar ao Monitoramento do Projeto  outros passos metodológicos foram realizados como: 

reunião, com equipe local de atenção básica, de saúde ambiental, de educação, ação social, 

obras e  com lideranças comunitárias, onde foi apresentado e discutido o projeto de Educação em  

Ambiental; Diagnóstico sócio ambiental, com  aplicação, por amostragem, do questionário CAP 

(Conhecimento, Atitudes e Práticas da Comunidade), que traz a percepção dos sujeitos sobre sua 

realidade; Oficina para capacitar multiplicadores, com ênfase na abordagem  crítico-social dos 

conteúdos (LIBÂNEO, 1985). 

No monitoramento foram realizadas reuniões com os multiplicadores, sobre a implementação 

dos Planos Educativos, com relato de experiências e troca de informações; visitas aos 

grupos e  
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pessoas envolvidas nas ações, tendo como apoio questionários construídos pela equipe 

responsável pela execução do Projeto, e analisados qualitativamente. Os questionários trazem 

elementos para uma percepção e compreensão dos atores envolvidos no processo educativo, 

quais sejam, os multiplicadores responsáveis pelo trabalho e os grupos que participaram do fazer 

educativo. Os planos educativos foram apresentados para análise de conteúdo, do registro das 

atividades (fotografias, frequência) e do material didático produzido.  

Diferente do ocorrido em Capoeiras, com Oficina e Monitoramento no mesmo ano, em 

Taquaritinga do Norte foram feitos ajustes metodológicos para retomada do Projeto, que ocorreru 

dois anos após a realização da Oficina. Este monitoramento ocorreu em duas etapas: 

 Etapa I-  Reunião para resgate e atualização de conteúdos trabalhados na 

Oficina; Reelaboração dos Planos Educativos. 

 Etapa II - Reunião  com multiplicadores para apresentação e avaliação do trabalho 

              realizado; visitas aos grupos e pessoas envolvidas nas ações, com 

              aplicação  de questionários. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

As áreas do Estudo – Breve histórico 

O município de Capoeiras, distante 233 km de Recife, tem uma extensão de 336,3 km² e conta 

com uma população de 19.593 habitantes, sendo 6.263 na zona urbana (32%), e 13.330 na zona 

rural (68%) (IBGE, 2010). O município está inserido nos domínios das Bacias Hidrográficas dos 

Rios Una e Mundaú e do Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores e conta com população 

quilombola no Sítio Imbé. Capoeiras conta com Plano Municipal de Saneamento Básico desde 

2015. A Funasa instalou cisternas que beneficiaram 355 famílias e o Projeto de Educação em 

Saúde Ambiental, iniciado em 2015 com a realização da Oficina, culminou com o Monitoramento 

aos quatro Planos educativos no mesmo ano.  

O município de Taquaritinga do Norte, distante 164 km de Recife, tem uma extensão de 475,183 

km2 e conta com uma população de 26.772 habitantes, sendo 17.961 na zona urbana (67,1%) e 

6.942 na zona rural (25,9%) (CONDEPE, 2014). O município está localizado na mesorregião 

Agreste e na Microrregião Alto Capibaribe de Pernambuco (CPRM,2005). A Funasa instalou 

cisternas que beneficiaram 287 famílias e o Projeto de Educação em Saúde Ambiental, iniciado 

em 2014 com a realização da Oficina, culminou com o Monitoramento aos três Planos educativos 

em 2016.  

O Projeto de Educação - Linha do tempo 

Os Quadros 1 e 2 resumem o trabalho desenvolvido nos munícipios, ressaltando o público 

capacitado na Oficina, os grupos priorizados nos Planos  Educativos, os temas tratados, a 

abordagem educativa e os recursos didáticos utilizados.   
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Para avaliar a atuação dos multiplicadores na execução dos Planos de Ação é importante 

entender qual alternativa pedagógica foi utilizada por ocasião da realização das Oficinas de 

Capacitação de Multiplicadores. As mesmas tiveram como referência uma prática pedagógica que 

permitiu a participação na construção do conhecimento. A partir da análise crítica da realidade, 

expressa por meio do instrumento Mapa Falante, os grupos foram representando suas 

comunidades, identificando dificuldades e potencialidades, integrando os elementos da natureza e 

sua relação com o homem. Entendimento fundamental para chegarmos a importância do 

“Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano”. Nesta perspectiva, os temas foram 

problematizados, os conteúdos sistematizados, agregando o saber técnico e o saber popular. A 

utilização desta metodologia se constituiu em um exercício para apreensão da realidade, a 

valorização da participação e do controle social. Entretanto, com o estudo, percebe-se uma ênfase 

na utilização de uma tendência pedagógica de transmissão de informações, em detrimento à 

problematização e construção do conhecimento (BORDENAVE,1983).   

 
 
Quadro1: Da oficina ao Monitoramento -  Capoeiras/ 2015 

Oficina  
Monitora-

mento 

Multiplica-
dores 

Capacitados  
(Oficina)  

Grupos 
priorizados 
(4 Planos 

educativos) 

Temas 
Priorizados nos 

Planos 

 
Abordagem  
educativa 

Recursos  
Didáticos 

 
 
 
 

2015 
 
 
 

 
2015 

Enfermeiros; 
ACS; 
Técnico da 
Secretaria 
Municipal de 
Obras 

(19) 

Professores 
da área rural; 
ACS  

ACE; 
Representant
es de 
Associações 
Rurais   

Meio Ambiente; 
ciclo hidrológico; 
boas práticas no 
cuidado das 
cisternas; trata-
mento da água no 
domicílio;doenças 
relacionadas com 
a água. 

Oficinas; 
Trabalhos em 
grupos; 
Exposição de 
temas;  
Dinâmica de 
grupo;  
Palestra e círculo 
de debates; 
Mapa falante 

Slides (kit – Controle 
da Qualidade da Água 
apresentado nas 
oficinas); Filmes: 
“Cuidados com as 
Cisternas”(ASA) e 
”Sinergia” Cartazes, 
cartilhas e folhetos; 
desenhos; 

Fonte: Funasa-Suest-PE/Relatório do trabalho de Monitoramento da  Sesam/Saduc-2015 
 
 
Quadro 2: Da oficina ao Monitoramento -  Taquaritinga do Norte/ 2014 - 2016 

Oficina  Monitora-
mento 

 
 

Multiplica-
dores 

capacitados  
(Oficina) 

Grupos priorizados 
(03 Planos 

Educativos) 

Temas 
Priorizados 
no Planos 

Abordagem  
educativa 

Recursos 
Didáticos 

 
 
 
 

2014 
 
 
 

 
 
Etapa I-
Maio/2016 
 
 
Etapa II- 
Out./2016 

Enfermeira; 
ACS; 
ACE; 
Ação Social 
Professora 
Diretor 
Vigilância 
sanitária 
Diretor de 
meio 
ambiente 
Diretor de 
endemias 

ACS; 
Estudantes; 
Professores; 
Idosos; 
População beneficiada 
com cisternas  
Lideranças; 
Representantes das 
Secretarias de Obras, 
Educação e Ação 
Social  

  

Melhoria da 
qualidade da 
água;“Água, se 
não cuidar se 
acaba”;Cuida-
dos com a 
cisterna; Como 
 tratar frutas e 
verduras; 
Medidas para o 
enfrentamento 
ao  mosquito 
Aedes aegypti 

Seminário; 
visitas 
domiciliares; 
Palestras; 
Entrevistas;  
Leitura e produ-
ção de cordel; 
Demonstração 
de limpeza da 
cisterna; 
Inspeção de 
recipientes que 
acumlam água; 

Video; Panfletos; 
Literatura de 
Cordel; Folders 
Distribuição do 
Hipoclorito de 
Sódio; 

Fonte:Funasa-Suest-PE/Relatório do trabalho de Monitoramento da Sesam/Saduc-2016 
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Percepção dos entrevistados  

O questionário, uma das ferramentas de apoio ao monitoramento, traz a percepção do que foi 

desenvolvido pelos responsáveis com o trabalho, os multiplicadores, como também pelos 

envolvidos com a ação educativa (grupos institucionais e população em geral).  

 
Quadro 3: Planos Educativos - Capoeiras e  Taquaritinga do Norte – 2015 / 2016 

QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS  
MULTIPLICADORES EXECUÇÃO DOS PLANOS EDUCATIVOS 

Capoeiras T. do Norte FACILIDADES DIFICULDADES
Capoeiras T. do Norte Capoeiras T. Norte

ACS (08), 
enfermeiros 
(06), 01 
professor/ 
coordenador, 
01 ACE e 01 
Assessora de 
Obras).   (17) 

Diretor de 
Vigilância 
Sanitária 
(01);Coordenador 
do Peti- Ação 
Social (01); 
Diretor de 
Departamento 
(01); Diretor de 
Meio 
Ambiente(01); 
ACE (02); ACS 
(07); Coord. de 
Atenção Básica 
(01); Diretor 
deVig. 
Epidemiológica e 
Endemias (01); 

(15) 

Material didático; 
Trabalho em 
equipe;Participaçã
o dos grupos; 
Local de fácil 
acesso; 
Fortalecer aliança 
com os setores de 
Educação, Obras e 
Saúde; 
Iniciativa dos 
professores em 
readequar a 
Programação da 
Oficina realizada 
para os 
multiplicadores 

Planejamento; 
interesse  e 
empenho do 
multiplicador para 
o trabalho coletivo; 
Público de idosas 
com facilidade de 
entendimento; 
Assunto conhecido 
pelo público; 
Espaço adequado; 
material didático; 
Literatura de 
cordel;Interesse  
da população em 
cuidar da 
água;Escassez de 
água;Boa 
integração 
Associação e 
Escola; 
Participação da 
comunidade  

Não 
compareciment
o na data 
agenda-da para 
execução do 
Plano;  parte de 
representan-tes 
das Associa-
ções rurais; 
Pouco tempo 
para 
desenvolver as 
tarefas 

Cuidado das 
pessoas no 
armazenamento 
da água; 
Acesso à água; 
Reunir os 
profissionais; 
Locomoção; 
timidez;Falta de 
participação de 
todos os ACS; 

  Fonte: Questionário de Avaliação/Monitoramento técnico das Ações do de Melhoria da Qualidade da Água 
   junto aos Multiplicadores” -  2015 e 2016. 

 
 

O quadro 3 mostra as facilidades e dificuldades apontadas para o desenvolvimento do Plano 

Educativo, no olhar dos multiplicadores .  

As facilidades foram o material didático disponível, com a produção de cordel, expressão cultural 

do saber popular (FREIRE,2003); a relevância do tema; trabalho em equipe;  

Como dificuldades, uma maior participação dos grupos priorizados, a distância para 

deslocamento à localidades e o período eleitoral, particularmente em Taquaritinga do 

Norte.Percebe-se como aspecto positivo e motivador o envolvimento de gestores no processo de 

execução dos Planos Educativos.  

Pensar as facilidades foi uma oportunidade de reflexão para os multiplicadores sobre as 

contribuições do Projeto, quanto à integração entre os diferentes setores, o apoio da gestão para 

sua realização, a importância do planejamento integrado, a qualidade do material  didático 

disponibilizado, e o interesse dos grupos pela temática, retrato evidente das realidades 
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trabalhadas. Identificar as dificuldades trouxe  à tona o desafio de implementar ações educativas 

com uma logística deficiente, que exigiu readequação das programações, redução de conteúdos, 

carga horária e do público envolvido. 

 A fala de um dos multiplicadores ressalta o que representou esta experiência: “O monitoramentno 

foi importante, e o retorno da Funasa estimulou o grupo a se comprometer em realizar mais 

atividades educativas”.  

 
Quadro 4: Boas práticas no manejo da água da Cisterna - Capoeiras e T. do Norte  2015/2016 

QUESTIONÁRIOS 
RESPONDIDOS  

Compreensão sobre água Cuidados com a  
Cisterna  

Como tratar a água 
de beber LIMPA SUJA 

               
CAPOEIRAS 

ACS (21); ACE (01) ; 
Professores de Escola 
Rural (08); represen-
tantes de Associações 
Rurais (04);  
 (34 questionários) 

T. DO NORTE 
Idosos(05); ACS (07) 
alunos(10);  

(22 questionários) 
 

Tratada com hipo-
clorito; filtrada; 
potável; própria 
para consumo; 
sem produtos 
químicos;de 
cacimba;de mina 
(nascente);transpa
-rente 

 

Não tratada; com 
resíduos; causa 
doença; 
contaminada; não 
é incolor; com mau 
odor; parada; de 
esgoto e 
contaminada;que 
fica ao dispor dos 
animais; colhida  
no poço; com 
micróbios e 
bactéria; poluída e 
contaminada 

Higienização, 
armazenamento e 
transporte; Lavar 2 
x/ano; não deixar lixo 
ao redor da cisterna; 
Tampar bem a 
cisterna; calhas 
limpas; Colocar 
peixes na água; 
colocar hipoclorito; 
colocando cloro; Usa 
balde exclusivo para 
retirar água; limpar 
ao redor e pintar; 

Usando Hipoclorito; 
higiene do hipoclorito; 
Ferver; filtrar; trocando 
água de 3 em 3 dias; 
Consumo de água 
mineral; Uso de 
purificador 

 

Fonte: Questionário de avaliação/monitoramento técnico das ações do Plano de Melhoria da Qualidade da Água- Cisterna do  
Semiárido junto às comunidades beneficiadas com as ações Educativas-Suest/PE – 2015 e 2016    
 
 

Ao analisar os questionários respondidos pelos envolvidos com o trabalho educativo, um dos 

aspectos  avaliados foi a percepção dos grupos quanto aos conteúdos relacionados às boas 

práticas no manejo da água da cisterna (Quadro 4).  

Os grupos, ao expressarem sua percepção do que é água limpa e água suja, demonstram  

conhecer o processo de contaminação da água, descrito nas características de uma água potável, 

filtrada e tratada, como sendo limpa. Considera-se fundamental este entendimento para a adoção 

de boas  

 

práticas no manejo da água da cisterna, fora e dentro do domicílio, ratificado nas respostas quanto 

ao cuidados com a cisterna e tratamento da água de beber, cuja ênfase foi no uso de 

hipoclorito, apesar de número significativo de consumo de água mineral, em ambas realidades 

estudadas. 

Outro aspecto avaliado no questionário, refere-se ao processo educativo, onde ressalta-se a 

forma de participação dos grupos, adequação dos conteúdos às realidades das populações e 

mudanças no cuidado da água para consumo humano (Quadro 5).  
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Verifica-se que a maioria dos envolvidos na ação sentiu-se contemplado com os assuntos 

apresentados, demonstrando uma participação, mesmo com poucos questionamentos, o que 

pode ser considerada uma forma de participação passiva (PINTO, 2014).  

A apresentação do filme “Cuidados com a Cisterna”, foi identificado como um material didático 

importante para apreensão dos conteúdos, por retratar a realidade da população da zona rural  

que faz uso da água da cisterna.  

 
Quadro 5:  O Processo educativo – Capoeiras e  T. do Norte - 2015/2016 

Percepção dos envolvidos com a ação educativa   
     a)Como foi sua participação na 
atividade educativa? 

A maioria participou sem fazer perguntas, porém as dúvidas foram 
esclarecidas com os conteúdos apresentaos; Uma parte do 
entrevistados considerou   pouco tempo para esclarecer dúvidas . 

b) O que mais gostou da atividade 
educativa realizada? 

Filme; Apresentações seguidas de debates;Orientações para tratar 
a água e sua importância; cuidado com o “lixo”; esclarecer as 
dúvidas; participação dos alunos e professores; 

 
c)Ter participado da atividade 

educativa trouxe mudança na forma 
de cuidar da água em sua casa? 

A maoria disse que houve mudança, principalmente quanto ao 
armazenamento e cuidados adequados com a água; o cuidado 
com as calhas, com as telhas; o tratamento da água; Trouxe mais 
informações em geral sobre os cuidados com a água; trouxe outra 
forma de conhecimento da importância da água; Oportunidade de 
repassar informações sobre cuidado da água para familiares; 

 
d) O que pode ser melhorado no 

trabalho educativo? 

Atividade prática de visita ao campo, com desmonstração; inserir 
outros assuntos; envolver mais pessoas nos grupos; Criar 
ambiente mais favorável para participação; Fazer mais palestras 
sobre o tema;Fazer trabalho com as famílias no domicílio; 

e)Você acha possível na rotina de seu 
trabalho orientar as famílias sobre os 

cuidados com a água da cisterna?  
 

 
Todos responderam que sim (**) Pergunta dirigida aos ACS 

Fonte: Questionário de avaliação/monitoramento técnico das ações do Plano de Melhoria da Qualidade da Água- Cisterna do  
Semiárido junto às comunidades beneficiadas com as ações Educativas-Suest/PE – 2015 e 2016    
 
A percepção geral dos envolvidos com a ação educativa, indica que os trabalhos contribuíram 

com mudanças na prática dos cuidados com a água de beber, ampliando a possibilidade de 

orientar familiares e outras pessoas da comunidade.Quanto a posteriores trabalhos educativos, 

foram  sugeridas atividades práticas, com visitas domiciliares.  

Em relação a atuação do Agente Comunitário de Saude - ACS voltada a esta temática, o Projeto 

de Educação possibilitou ampliar suas atividades no controle da qualidade da água, com 

orientações de práticas a serem adotadas dentro e fora do domicílio (tratamento da água e 

cuidados com a cisterna). 

 

No município de Capoeiras, além da aplicação dos questionários, foram realizadas 03 visitas 

domiciliares, para acompanhamento do trabalho dos ACS e observação da abordagem e 

conteúdo trabalhado com o morador. Na ocasião foram percebidas distorções quanto ao uso do 

hipoclorito de sódio e resistência da população em utilizá-lo. Foi recomendado aos ACS a 

retomada das orientações de forma mais fundamentada, apresentando alternativas de medidas de 
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cloro de acordo com a capacidade do depósito. Também foi ressaltada a relação: falta de 

tratamento da água com doenças diarréicas, evidenciada com ocorrência de surtos no Estado em 

2013 e 2015. No contato com os professores da zona rural foi mencionada a elaboração de um 

Projeto Interdisciplinar relacionado à Qualidade da Água.  

Em  Taquaritinga do Norte, o momento do monitoramento se deu num contexto de epidemia da 

Dengue, Chikungunya e  Zika, com a região e o Estado apresentando números preocupantes das  

doenças e alto índice vetorial do mosquito Aedes aegypti. Diante desta realidade, essa temática 

foi incluída nos momentos de discussão com os multiplicadores e inserida nos Planos Educativos, 

com rico debate sobre os impactos concretos na saúde da população, principalmente moradores 

da zona rural, que sofrem com a falta de água, de coleta de resíduos sólidos, enfim, de um política 

de saneamento integrado, o que aumenta o risco da existência de focos e criadouros do mosquito.  

As imagens a seguir trazem as situações do monitoramento nos municípios do estudo.  

As figuras  de 1 a 5 mostram o momento de Apresentação e Avaliação dos Planos Educativos, 

com o gupo de multiplicadores nos municípios do estudo.  

 
 

Figura 1 - Apresentação e avaliação dos Planos Educativos - CAPOEIRAS 

    
 
 
 

Figura 2 - Apresentação e avaliação dos Planos Educativos em Taquaritinga do Norte, 
podendo ser visualizado a Equipe 1 (a), Equipe 2 (b) e Equipe 3 (c). 

 
 
 
 
 
 

(a)  (b) (c)

(a)  (b) 
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Figura 4 - Visita domiciliar com acompanhamento do trabalho do Agente Comunitário de 
Saúde, ocorrido em  Capoeiras. 

 

Figura 5 - Aplicação de Questionários pelos Multplicadores - Capoeiras (a) e (b); 
Taquaritinga do Norte (c) e (d). 

    
  
Figura 6 - Aplicação de questionários com os envolvidos com a ação educativa - Capoeiras. 

Com ACS(a),  com professoras (b), com mais professoras (c). 

     
 

Figura 7 – Aplicação de questionários com os envolvidos com a ação educativa – 
Taquaritinga do Norte. Com professores(a), com ACS(b) 

    

 

(a) 
(b)  (c) (d) 

(a)  (b) (c)

(a)  (b)
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Figura 8 – Aplicação de questionários com os envolvidos com a ação educativa – 
Taquaritinga do Norte. Com escolares(c), com Idosa do CRAS(d) 

       
     
CONCLUSÃO 

A experiência de Monitoramento realizada nos municípios do estudo,  permitiu constatar, do ponto 

de vista pedagógico,  que, apesar de ter sido utilizada nas oficinas de capacitação de 

multiplicadores,  a proposta metodológica participativa e problematizadora, houve predomínio de 

uma prática pedagógica de transmissão de conhecimento, onde os conteúdos foram apresentados 

de forma vertical, com pouca contextualização e participação dos envolvidos.    

Como conseqüência, as respostas foram repetitivas, com ênfase nos aspectos relacionados aos 

cuidados com a cisterna e o tratamento da água no domicílio. A visão do coletivo, do social e da 

importância da coordenação de esforços para acompanhar e fiscalizar a gestão do controle da 

qualidade da água nos municípios não foi identificada na execução dos Planos Educativos, tema 

discutido durante as oficinas.   

Ressalta-se que a participação de gestores, desde as oficinas à realização dos Planos 

Educativos, contribuiu e assegurou a implementação do trabalho, com apoio de infra-estrutura, 

coordenação do processo e legitimação das ações educativas. Observa-se o envolvimento de 

Secretarias como de Educação, Ação Social e de Diretorias de Vigilância Sanitária e de Meio 

Ambiente nas experiências  

do estudo. A articulação Saúde-Meio ambiente, como verificado,  possibilitou discussões 

referentes a outras temáticas ambientais, a exemplo dos resíduos sólidos. Esse debate, somado 

às respostas dos questionários de multiplicadores e envolvidos com o trabalho educativo, traz à 

tona a fragilidade da atuação da Vigilância Sanitária e Coordenação do Meio Ambiente e Obras, 

em ambos os municípios do estudo, no tocante ao controle da qualidade da água, de inúmeros 

carros-pipa não cadastrados, cujas fontes são duvidosas, bem como de uma política para o 

destino  e tratamento adequado dos resíduos sólidos,  o que torna a população mais vulnerável 

aos agravos à saúde. 

O público priorizado com as ações educativas, ACS e professores, foi estratégico para 

continuidade das ações.  

(c)  (d)
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O ACS é fundamental na implantação do projeto, por ser agente do poder público que realiza ação 

educativa permanente de promoção da saúde junto às famílias, e por dispor de  

conhecimento e instrumentos para acompanhar e registrar os efeitos do consumo de água de boa 

qualidade na saúde da população. O monitoramento é um momento que valoriza o fazer 

educativo, incentiva sua continuidade e contribui para organização de serviços, como por 

exemplo, suprir a oferta de hipoclorito de sódio para tratamento da água.  

Este estudo conclui que o trabalho desenvolvido não permite avaliar se, após a ação educativa 

houve melhoria da qualidade da água da cisterna, haja visto que a água vem de várias fontes. 

Porém, pode-se perceber uma atenção maior, uma maior apropriação nas diversas formas, 

condutas e possibilidades de cuidar da água. 

A experiência do monitoramento permitiu identificar as competências desenvolvidas, relacionadas 

a área cognitiva, a compreensão e aplicação de novas práticas com o cuidado com a água para 

consumo humano. O trabalho ampliou a interlocução da FUNASA com a gestão municipal e com 

os grupos sociais locais, tornando mais transparente sua missão, e os canais de solicitação de 

outros serviços relacionados à água.  
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RESUMO  

Trabalho realizado em 2016, no municipio do Assú, situado na região do semiárido Potiguar. A 

época se encontrava com aumento dos casos de Dengue, expansão do mosquito Aedes aegypti 

nas comunidades rurais e com baixíssima ou nenhuma participação da população no controle. 

Isso preocupava a todos por ser crescente a possibilidade de uma epidemia de Dengue. Para 

mudar essa realidade, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), ampliou o sistema de 

abastecimento de água nas comunidades e por meio de seus técnicos do Serviço de Saúde 

Ambiental (SESAM) da Superintendência Estadual do Rio Grande do Norte, desenvolveu um 

projeto interdisciplinar com uma serie de atividades relacionadas ao controle da Dengue em 

parceria com a equipe técnica municipal da saúde e da educação. Essas atividades educativas 

foram realizadas em 9 escolas rurais, tendo como público alvo, alunos, professores, funcionários e 

moradores do entorno. A escola é um espaço que permite discutir diversos temas relacionados a 

saúde, em especial os que contemplam questões relacionadas ao meio ambiente. Nesse 

contexto, faz-se necessário conscientizá-los quanto à importância de se prevenir da dengue, pois 

é uma doença grave e que vem causando muitas mortes. 

Palavras-chave: educação em saúde ambiental; mobilização social; controle de doenças; 

saneamento ambiental, dengue. 

 

INTRODUÇÃO 

O risco à saúde pública está ligado a fatores possíveis e indesejáveis de ocorrerem em áreas 

urbanas e rurais, e que podem ser minimizados ou eliminados com o uso apropriado de serviços 

de saneamento (Funasa, 2015). Notadamente, há pouca ou nenhuma consciência da população 
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sobre os aspectos ambientais e de saúde. A partir dessa compreensão, em 2016, técnicos da 

Secretaria Municipal de Educação e de Saúde, do município do Assú, Rio Grande do Norte/RN, 

viu a necessidade de desenvolver um projeto educativo, tendo como público alvo, professores, 

alunos e funcionários de 9 escolas rurais, beneficiadas com a implantação de ações de 

saneamento ambiental financiadas pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa. Nesse sentido, 

foram realizadas oficinas lúdicas e interativas, palestras, seminários e criação de um grupo de 

teatro para apoio as atividades planejadas, dentro e fora do espaço escolar. Proporcionando uma 

diversidade de experiências, com a participação ativa, para que pudesse ampliar a consciência de 

todos sobre questões relativas a água potável como fornecimento de alimento seguro à 

população; sistema de esgoto como interrupção da “cadeia de contaminação humana” e melhoria 

da gestão dos resíduos sólidos como redução de impacto ambiental, que elimina ou dificulta a 

proliferação de vetores e assumir de forma independente e autônoma atitudes e valores voltados 

a proteção e recuperação da saúde. Para isso, é necessário mais do que informações e conceitos, 

mas atitudes e formação de valores, que serão aprendidos na prática do dia a dia no meio social. 

Tendo em vista uma possível epidemia de dengue no municipio e a necessidade de 

esclarecimento da população como um todo, torna-se de alta relevância a execução deste projeto. 

O objetivo é trabalhar junto a comunidade escolar, visando conscientizá-la quanto a importância 

de prevenir a dengue, pois esta é uma doença grave que vem causando muitas mortes. A escolha 

do ambiente para o desenvolvimento das atividades educativas fundamentou-se na visão de que a 

escola é um espaço propício para o desenvolvimento de uma análise crítica e reflexiva de valores, 

comportamentos, condições sociais e modos de vida que objetivam fortalecer fatores que 

beneficiem a saúde e o desenvolvimento humano, além de ajudar os membros da comunidade 

escolar a tomar decisões para promover a própria saúde e a dos demais.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) estima que entre 50 a 100 milhoes de pessoas se infectem anualmente, em mais de 

100 países de todos os continentes, exceto a europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de 

tratamento hospitalar e 20 mil morrem em consequência da dengue. No Brasil, as condições 

socioambientais favoráveis à expansão do Aedes aegypti possibilitaram a dispersão do vetor 

desde sua reintrodução em 1976 e o avanço da doença. Essa reintrodução não conseguiu ser 

controlada com os métodos tradicionais no combate as doenças  transmitidas por vetores no país 

e no continente. Programas essencialmente centrados no combate químico, com baixíssima ou 

mesmo sem nenhuma participação da comunidade, sem integração intersetorial e com pequena 

utilização do instrumento epidemiológico mostraram-se incapazes de conter um vetor com 

altíssima capacidade de adaptação ao novo ambiente criado pela urbanização acelerada e pelos 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 894 

novos hábitos. Diante do exposto, vale ressaltar que o numero cada vez mais alarmante de casos 

de dengue na cidade do Assú/RN, trouxe preocupações a todos por ser crescente a possibilidade 

de uma epidemia de dengue. Apesar das campanhas do governo federal, veiculando propagandas 

nos meios de comunicação, ligadas ao tema, muitas pessoas ainda não se conscientizaram que a 

dengue pode ser tão prejudicial a ponto de levar a morte. Em todo esse contexto, o professor 

possui um importante papel dentro das escolas. Ele é o responsável por levar aos seus alunos 

todas as informações necessárias sobre o mosquito e o mau que ele causa. Muitas vezes, 

acontece desses alunos fazerem a vez de professores dentro de casa, informando seus pais ou 

responsáveis, como proceder na eliminação de qualquer risco de foco de dengue. No intuito de 

aplicar o desenvolvimento do tema em sala de aula e fora dela, realizou-se um projeto 

interdisciplinar com uma série de atividades relacionada a dengue, durante a fase de implantação 

e operação, contemplando 4 linhas básicas de ação: a primeira voltada para a sensibilização dos 

profissionais, alunos, professores e a população do entorno da escola e planejamento das ações 

em conjunto com os técnicos da saúde e educação. Todas as atividades foram expostas e 

discutidas em encontros quinzenais com os membros do projeto. A segunda direcionada a 

capacitação dos envolvidos e criação do grupo de teatro. Com atividades teóricas e práticas, 

visando uma melhor identificação das medidas de prevenção e controle da doença durante a 

execução de sua função. A terceira linha de atuação foi relacionada a promoção de palestras, 

eventos e atividades lúdico-recreativas, ministradas por profissionais com formação e qualificação 

adequadas para trabalharem com os temas sugeridos. Utilizando-se de vocabulário simples e 

popular, respeitando o regionalismo e envolvendo os participantes nas questões-chave, como 

práticas educativas, prevenção e controle de doenças, que foram abordados inicialmente de forma 

a contextualizar o ambiente que os cerca e a importância do local de execução de suas 

atividades. A quarta linha de atuação, propôs oficinas e atividades lúdicas, para a população 

residente nas comunidades onde as escolas estão inseridas. Nas oficinas foram utilizadas 

técnicas participativas e integradoras visando estimular as comunidades a empregarem os 

conceitos e categorias apreendidas, bem como desenvolver o pensar acerca das dimensões 

ambientais que o cercam e o significado de suas práticas à luz da prevenção de doenças. As 

atividades foram realizadas nas escolas, capelas e associações das comunidades. 

A Oficina: sobre Dengue – Foi desenvolvida da seguinte forma: primeiramente, ocorreu a 

apresentação de um vídeo preparado pela equipe do projeto, mostrando o ciclo de vida do 

mosquito, manifestações clínicas e formas de transmissão. Na segunda parte, foram 

disponibilizados microscópios para que os alunos pudessem fazer as observações sobre todas as 

fases do mosquito, possibilitando o reforço do conteúdo passado verbalmente. Aliado a isso, foi 

chamada a atenção para o controle do mosquito, intervindo diretamento no meio. Oficina: 

Percepção Ambiental – Foi destinado aos trabalhadores, que foram orientados a perceberem o 
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ambiente que os cerca e a partir daí transcreverem para o papel, através de desenhos, os 

cenários que consideravam mais significativos e relacionados com os temas anteriormente 

abordados. Oficina: Peças de Teatro - Na oficina de teatro teve a participação direta das 

comunidades. A história pode ser apresentada por, no máximo, cinco participantes, sendo que um 

deles narrava a história e os demais manipulavam os objetos e adereços para ilustrar as atitudes 

dos personagens e também momentos engraçados do texto. Oficina: Materiais 

Educativos/Informativos – Foram trabalhados como fazer materiais pedagógicos e informativos 

como: cartilhas, cartazes, faixas, folhetos com assuntos e temas relativos ao meio ambiente e a 

saúde. Sendo assim, apresentam-se aqui os resultados de um trabalho de atuação dos 

professores e alunos de 9 escolas de ensino fundamental e médio, situadas em diferentes 

comunidades, são elas:  

Escola Municipal Hermenegildo Bezerra de Oliveira (St. Palheiro), o projeto foi implementado 

pelo professor da disciplina de ciências, que estava preocupado com a proximidade de uma 

epidemia de dengue. A problemática da dengue foi tratada através de uma única disciplina, de 

forma a contemplar os objetivos propostos pelo professor participante. Mesmo assim, este 

trabalho, foi considerado “pontual”, por envolver apenas um professor. 

No entorno da Escola Municipal Senador Georgino Avelino (St. Bela Vista do Piató), havia 

muito lixo e muitas crianças com dengue, assim o projeto foi implementado de forma ampla, 

envolvendo professores das áreas de geografia, ciências, história e matemática, que trabalharam 

em sala de aula atividades como: histórias em quadrinhos; discutindo junto aos moradores da 

comunidade, a situação da doença, tratamento da água e questões relacionadas ao lixo, que com 

a participação da escola proporcionou a destruição de criadouros do mosquito Aedes aegypti. 

participaram 63 alunos, 13 funcionários e 98 familiares dos alunos. 

Escola Municipal Mateus da Rocha (St. Trapiá), a escola proporcionou além de destruição de 

criadouros do mosquito, a realização de uma caminhada contra a dengue que envolveu 48 alunos, 

12 funcionários e 82 familiares. 

A Escola Municipal de Pau D’arco (Assentamento Pau D’arco), proporcionou aos alunos, 

educadores e profissionais envolvidos, visitação a terrenos baldios para ampliar o olhar em 

relação a problemática existente que contribui para a proliferação do mosquito transmissor da 

dengue, interferindo de forma crítica e responsável sobre a realidade. Em parceria com os pais 

dos alunos, realizaram mutirão, eliminando por completo os possíveis criadouros do mosquito. É 

fundamental sensibilizar a população em geral na busca pela mudança de hábitos e atitudes 

diárias, visando a perspectiva na mudança cultural de cada cidadão, tendo em vista a importância 

das políticas públicas, incentivando e informando os benefícios da reutilização, reciclagem e do 

reaproveitamento dos resíduos sólidos. 
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Na Escola Municipal Patativa do Assaré (Assentamento Quixabeirinha), a implementação do 

projeto se deu através da professora de Ciências, que diante da ocorrência de casos de dengue 

na região, o vinculou ao Programa de Saúde na Escola (PSE), estabelecendo parcerias com a 

equipe de saúde da comunidade, de forma a garantir o atendimento dos alunos nos domicílios. 

Desta forma, ampliou a atividades propostas e permitiu que o projeto ganhasse visibilidade em 

toda a comunidade.  

Foi realizada uma oficina sobre a temática Resíduos Sólidos, Logística Reversa e Gestão 

Compartilhada na Escola Municipal Prof. Antonio Guerra (St. Linda Flor), para os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE), Enfermeiros, 

Professores, Assistência Social e Catadores, na perspectiva de alcançar resultados positivos não 

apenas em um papel ambiental, mas também em um papel social e econômico na produção de 

trabalho e renda obtida pelos resíduos sólidos. 

Professores, alunos e funcionários da Escola Municipal Joaquim Rodrigues da Fonseca (St. 

Santa Clara), realizou uma caminhada educativa, alusiva a dengue, fundamental para alcançar os 

bons resultados e dar visibilidade a população, promovendo um comportamento diferencial da 

realidade atual, e a reflexão dos problemas ambientais em vigência. Aliado a atividade, os alunos 

confeccionaram faixas educativas. 

Cinema ambiental realizado na Escola Municipal Manoel Cortez (St. Panon II), com o objetivo 

de colocar em debate questões ambientais relacionadas ao controle da dengue, problemas 

direcionados a realidade local e ao convívio diário. Motivando a reflexão dos hábitos e 

favorecendo a mudança de novas atitudes. O filme apresentado foi “o Lixo Extraordinário”, o qual 

mostra o impacto do acondicionamento inadequado dos resíduos sólidos no ar, água e solo. 

A Escola Municipal Monsenhor Júlio Alves Bezerra (St. Nova Esperança), criou um grupo de 

teatro com a participação dos alunos, para apresentar peças alusivas ao controle do Aedes 

aegypti nas 9 escolas que fazem parte do Projeto. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A escola é um espaço privilegiado para o desenvolvimento de campanhas em saúde, por que, 

além de abranger uma grande parcela da comunidade local, a implementação ocorre através dos 

professores nas salas de aula, transformando a abordagem disciplinar, o que permite uma 

manutenção contínua dos objetivos do projeto junto à instituição. Tornar a escola um centro de 

atividades voltadas à educação em saúde, tem sido apresentado atualmente por diversos autores 

como meio legitimo de proporcionar a uma parcela significativa da população à tomada de 

decisões em prol da saúde pública. O espaço escolar permite que se investiguem diversos temas 

relacionados à saúde, em especial aqueles que contemplam também questões relacionadas ao 

meio ambiente. Um dos temas que pode ser abordado nas escolas é a dengue. Os profissionais 
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envolvidos das escolas informados e orientados quanto à disposição correta do lixo, cuidados com 

a água para o consumo humano e controle de doenças de veiculação hídrica. 

A mobilização social foi realizada no Sítio Palheiro, Sítio Bela Vista do Piató, Sítio Trapiá, Sítio 

Linda Flor, Sitio Santa Clara, Sítio Panon II e Sitio Nova Esperança, além dos Assentamentos Pau 

D’arco e Quixabeirinha. 

 
Tabela 1 – Resumo dos resultados obtidos na Mobilização 
Escola Alunos Funcionário comunidade 

E.M Ermenegildo Bezerra de Oliveira 134 16 195 

E.M Sen. Georgino Avelino 63 13 98 

E.M Mateus da Rocha 48 12 82 
E M Pau D’arco 36 8 67 

E.M Patativa do Assaré 33 8 73 

E M Prof. Antonio Guerra 26 5 38 
E M Joaquim Rodrigues da Fonseca 42 10 61 
E M Manoel Cortez 46 9 54 
E M Monsenhor Júlio Alves Bezerra 37 7 44 

 

No quadro consta a lista das escolas municipais da zona rural do município do Assú, onde 

ocorreram as mobilizações sociais; quantidade de alunos participantes, professores, merendeiras 

e serventes, denominados de funcionários e irmãos, pai e mãe dos alunos, em comunidade. 

Na Escola Municipal Hermenegildo Bezerra de Oliveira, 134 alunos, 16 funcionários e 195 

moradores do Sitio Palheiro participaram da realização das atividades educativas. 63 alunos, 13 

funcionários e 98 moradores do Sitio Bela Vista do Piató se envolveram com as ações realizadas 

na Escola Municipal Senador Georgino Avelino. Já na Escola Municipal Mateus da Rocha, 

situada no Sitio Trapiá, 48 alunos, 12 funcionários e 82 moradores foram envolvidos na destruição 

de criadouros dos mosquitos e participação na caminhada para a prevenção de doenças. 36 

alunos, 8 funcionários 67 familiares, por meio da Escola Municipal de Pau D’arco, no 

Assentamento Pau D’arco, visitaram os terrenos baldios existentes e participam do mutirão para 

eliminação dos possíveis criadouros do mosquito. A Escola Municipal Patativa do Assaré, no 

Assentamento Quixabeirinha, colocou 33 alunos, 8 funcionários e 73 moradores do entorno para 

ser atendido pelo Programa de Saúde escolar (PSE). Na Escola Municipal Prof. Antonio Guerra 

no Sitio Linda Flor, 26 alunos, 5 funcionários e 38 pais fizeram parte Oficina sobre Resíduos 

Sólidos. A Escola Municipal Joaquim Rodrigues da Fonseca, no Sítio Santa Clara promoveu 

uma caminhada educativa alusiva ao controle da dengue com a participação de 42 alunos, 10 

funcionarios e envolvendo 61 moradores. A Escola Municipal Manoel Cortez, organizou cinema 

no Sitio Panon II, onde 46 alunos, 9 funcionarios e 54 moradores assistiram o filme “Lixo 

Extraordinário”. A Escola Municipal Monsenhor Júlio Alves Bezerra, no Sitio Nova Esperança, 
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criou um grupo de teatro com 37 alunos, sob a orientação de 7 funcionários e 44 moradores 

assistiram as apresentações de peças relacionadas ao controle de dengue. 

 
CONCLUSÃO 

Como conclusão, é possível ressaltar a validade desta iniciativa de trabalhar com a promoção da 

saúde no espaço escolar e no seu entorno, ambiente propicio para a aplicação de atividades de 

educação em saúde, pois a mesma está inserida em todas as dimensões do aprendizado. Nesse 

sentido, a integração do setor saúde com o setor educação, foi o caminho eficaz para mobilizar os 

moradores a compreenderem o meio ambiente como fator que influencia diretamente a vida e a 

saúde. Atividades educativas foram aplicadas com as crianças e seus pais, o que permitiu criar 

um espaço de diálogo sobre os temas abordados. Com vistas aos objetivos elencados neste 

projeto, finalizamos com uma exposição dos trabalhos dos alunos, permitindo aos pais e 

comunidade em geral a visitação para apreciação dos mesmos; cabe ressaltar que todas as 

disciplinas foram contempladas com a participação e execução do projeto visto o mesmo ser 

interdisciplinar. É interessante ressaltar que apesar do projeto ter sido implementado em apenas 9 

escolas, 21 foram as comunidades abrangidas por elas. Isto mostra o potencial multiplicador que 

projetos de ensino desenvolvidos em escolas têm sobre a comunidade na qual estão inseridos. 

Além disso, o trabalho desenvolvido em uma escola não fica restrito a seus muros, ele vai além 

dos limites do bairro e até mesmo do município que a escola está inserida. Os alunos, por 

residirem em diferentes localidades, levam o projeto a outros bairros, ampliando sua abrangência.  
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RESUMO  

O Encontro de Saberes Socioambientais  é uma mostra final de resultados do programa de Visitas  

ao DMAE – Poços de Caldas. Ele está inserido nas atividades do programa de Visitas ao Dmae. 

As instituições que participam das visitas técnicas à ETA I são estimuladas a desenvolver em 

parceria com o Dmae, projetos soiambientais em especial os relacionados ao saneamento básico, 

em suas unidades. O Dmae proporciona embasamento para que sejam elaborados e implantados 

os projetos, acompanhamento e supervisão. Ao final de cada ciclo os projetos desenvolvidos em 

suas realidades de ensino são apresentados em uma mostra final de resultados o “Encontro de 

Saberes Socioambientais. O Encontro de Saberes Socioambientais é como numa “feira de 

ciências” ampliada, que além de expor os resultados dos projetos executados, vai além das 

fronteiras de uma escola e que inclui outras comunidades de aprendizagem como empresas, 

instituições de governo e ONG´s, e os espaços disponibilizados são utilizados para estimular 

diálogos de saberes populares e acadêmicos, relacionados à prática da educação 

ambiental.(CÂMARA,2013). 

Palavras-chave: Educação ambiental, mostra final, visitas educativas, saneamento básico. 

 

INTRODUÇÃO 

O uso exagerado dos recursos naturais causa consequencias ao meio ambiente e a sociedade, 

portanto é necessário conscientizar os consumidores por meio do conhecimento das relações 

ambientais; é dever de todas as intituições promover a educação ambiental e a conscientização 

pública para o uso correto dos recursos naturais. (BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999) 

O Encontro de Saberes Socioambientais adota estratégias diferenciadas para promover a 

conscientização dos usuários de água para o uso correto deste recurso, e suas relações com o 

ambiente  o que impacta diretamente na sociedade. A proposta é realizar a educação ambiental, 

promovendo espaços de diálogos de saberes e interação que vai além das fronteiras de uma 
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única instituição inclui outras comunidades de aprendizagem como escolas, empresas, instituições 

do governo e ONG´s e toda sociedade de um modo geral. 

Este trabalho tem como objetivo promover espaços de diálogos e interação de saberes que 

possam facilitar a emergência de “pontes” para estimular a construção e reconstrução de 

propostas político-pedagógicas para um modelo de desenvolvimento de comunidades 

sustentáveis através de oficinas de demostração, conversas e diálogos interativos e apresentação 

de experiências. BRASIL. (Decreto nº4281,de 25 de junho de 2002) 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no município de Poços de Caldas – MG, nos anos: 2013, 2014, 2015 e 

2016. No decorrer do ano de 2013 a pesquisa se baseou em coleta de dados, planejamento e 

oraganização, divulgação e incentivo à participação. A partir de 2014 todos os grupos que 

participavam das visitas técnicas à ETA I, com base nos conhecimentos adquiridos no decorrer da 

visita e material fornecido (mapas, estudos, legislação etc), eram incentivados a desenvolver 

projetos socioambientais em suas realidades/unidades. 

Nos meses finais dos anos de 2014, 2015 e 2016 aconteceram as mostras finais dos projetos 

executados em parceria com o DMAE o – Encontro de Saberes socioambentais –  

O Encontro de Saberes Socioambientais busca criar um ambiente propício para socialização de 

saberes e oportunidade de aprendizagens e diálogos que conduzam tanto para aprender a 

consumir água, reduzir o consumo e consequentemente índices de perdas de água, quanto para o 

avanço do conhecimento que possivelmente seja indicativo de políticas públicas para melhoria do 

saneamento no município de Poços de Caldas. 

A partir da identificação de problemas são apresentadas demonstrações de alternativas para cada 

temática: 

 “Circuito Prosa Verde” – são palestras e apresentações de peças relacionadas aos 

múltiplos usos da água (2014); redução dos índices de perdas de água (2015). 

 “Circuito Tela Verde” – exposição de clipes e apresentações de slides sobre experiências 

relacionadas as alternativas para consumo correto (2015); metas alcançadas (2016). 

 “Feira Ecosocial” – É um espaço para socialização de objetos novos e usados limpos 

e em bom estado como roupas, livros, brinquedos, quadros, artesanatos, mobiliários, eletrônicos, 

entre outras utilidades trocados por Moedas-Verdes e depois por outros objetos ou doados para 

instituições de caridade. Nessa Feira o objetivo é incluir oportunidades para o exercício da 

solidariedade e da cooperação, excluindo o espírito de competitividade que vigora na nossa 

sociedade, aquele de tirar vantagem desleal em relação aos outros. 

 “Stands demonstrativos” – São espaços para exposição de práticas da educação 

ambiental realizada pela instituição, como vivências, jogos, artesanatos, fotos entre outros 
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registros de trabalhos com o objetivo de inspirar, demonstrar que é possível melhorar o ambiente 

e estimular diálogos entre os participantes e visitantes. Os temas dos stands demonstrativos são 

os mesmos trabalhados nos Circuitos Prosa e Tela Verdes. 

Na busca por resultados quantificamos os participantes por entidades  que expuseram seus 

projetos em stans demosntrativos, prosa verde e tela verde. Também foram quantificados todos 

os que estiveram presentes no decorrer do evento assinando lista de presença (figura nº 1), no 

total tivemos dois mil participantes. A pretensão era criar um indicador do impacto do trabalho 

socioeducativo na redução do consumo durante a crise hídrica 2013, 2014, 2015 . Meta de 

redução dos índices de perdas de água de 43% em 2014, reduzidos para 28% em 2016. 

Foram utilizados métodos  para redução dos índices de perdas de água na empresa: ajuste na 

setorização, mapeamento de redes (o que distribuir e para onde distribuir), controle de pressão, 

combate aos vazamentos nas redes e ramais (tabela nº 1); e com a população campanhas 

durante as visitas ao Dmae, conscientização, exposição da situação real dos manaciais e 

informativos em televisão e rádio, além dos incentivos para o desenvolvimento dos projetos 

socioeducativos em suas realidades de ensino. Educação ambiental aliada à melhorias no sistema 

da empresa contribuiu para a redução dos índices de perdas mensionados no trabalho. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A causa raiz do atual índice de perdas é a má qualidade de materiais e equipamentos de 

saneamento. Com base nisso o DMAE está editando seu caderno de materiais e e diversificando 

as ações de combate as perdas com ações integradas  entre o Operacional e Comercial, 

modernizando das intalações eletromecânincas e hidráulicas dos bombeamentos e aduções. 

Também foi de extrema importância o engajamento do servidor equipe obstinada focada na 

disciplina dos resultados para que o programa de redução dos índices de perdas fosse efetivado. 

Bom grau de automação como forma de controle automática central, por excelência . Prevenção 

da ocorrência de vazamentos devido a concentração no gerenciamento de pressões. 

O trabalho de conscientização foi efetivo no decorrer dos anos e durante as visitas ao DMAE, as 

intituições recebiam uma série de informações, sugestões para projeto piloto nas unidades de 

ensino e desenvolviam seus projetos de acordo com suas realidades. No final do ano de 2014, 

2015 a exposição de suas experiências aconteciam nos 4 dias do Encontro de Saberes 

Socioambientais. Uma mostra final de resultados de todas as ações desenvolvidas no decorrer do 

anos nas unidades de ensino, empresas, ONGs, e comunidades. 

Com o Encontro de Saberes Socioambientais foi possível quantificar a participação das pessoas 

como expositores de trabalhos, consumidores, e comunidade em geral. 

A educação promovida através das atividades do evento contribuiu para conscientização e uso 

correto dos recursos hídricos, é possível verificar isto comparando os percentuais de consumo dos 
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mesmos períodos de anos anteriores com os anos em que o trabalho foi desenvlvido. Este 

trabalho exemplifica que as ações educacionais aliadas ao programa de redução de perdas 

contribuíram de modo geral para a redução dos índices de perdas:  

 

Tabela 1 – Resumo dos resultados obtidos no estudo 

Parâmetro 
Antes de 

qualquer ação 

Após início 

das ações 

Redução 

(%) 

Meta de Redução dos índices de perdas  43 28 21,5% 

Vol. médio de água recuperado (m3/dia) 4.419.142 1.281.551 29% 

Percentual de perdas 43 28 28% 

Indice de perdas de faturamento         38,31      24,2    14,11% 

 

 

Figura 1 – Comparação ano a ano  número de participantes e número de expositores de 

experiências socioeducativas. 

 

 

CONCLUSÃO 

A hipótese da educação ambiental como forma de sustentabilidade aventada ao caso foi 

confirmada, pois como se pode observar, durante a pesquisa, através da educação ambiental e de 

utilização de métodos  para redução dos índices de perdas de água na empresa é possível chegar 

a um nível de consciência tanto  por parte dos funcionários como por parte dos consumidores no 

que diz respeito aos usos dos recursos naturais principalmente dos recursos hídricos. Uma 

sociedade completa, culturalmente, se faz necessária articulação de ações educativas, condições 

adequadas e capacitações aos educadores para que possam trabalhar temas e atividades de 
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educação ambiental, de maneira que possibilite a conscientização dos envolvidos e desenvolva a 

crítica dos mesmos, gerando novos conceitos e valores sobre a natureza, contribuindo para a 

preservação do meio ambiente.  

É um desafio fazer com que as relações ambientais consigam se harmonizar com as relação 

econômicas, porém essa é uma busca que não se pode descartar para que assim possa haver 

utilização adequada, racional e equilibrada dos recursos naturais, sendo este um interesse para 

as presentes e futuras gerações. 

Através do Encontro de Saberes Socioambientais concluímos que a educação promovida pelo 

programa no decorrer das visitas e durante a exposição dos trabalhos e  participação geral da 

população impactou na redução do consumo durante a crise hídrica nos anos de 2014, 2015, 

2016. O consumidor internalizando as informações de uso consciente, modos corretos de 

utilização dos recursos hídricos, manutenção correta do sistema de abastecimento dentro de sua 

residência contrubuiu para que não houvesse racionamento nos períodos de crise, tarifa sem 

reajuste e um melhor entendimento da importância do saneamento para o município e saúde 

pública. As atividades supracitadas aliadas às melhorias no sistema da empresa com métodos 

para redução dos índices de perdas de água, alcançaram resultados significativos pois os anos de 

2014, 2015 e 2016 houve forte estiagem na região. A redução de consumo atrelada a variáveis 

pode ser comprovada quando comparamos os percentuais de consumo dos anos de 2014 com o 

mesmo período dos anos seguintes. O programa de educação ambiental segue na busca de 

novos indicadores que comprovem a conscientização e consequentemente a redução dos índices 

de perdas. 

O DMAE reduziu em 24,2% o IPF- Índice de Perdas de Faturamento (trimestral), número recorde 

da Autarquia. Em agosto de 2015, quando o programa foi implantado, o índice de perdas era de 

38,3%. Em volume, num comparativo com novembro de 2016, o DMAE reduziu a produção 

necessária em cerca de 7.800 milhões de litros a menos, por dia. O que dá para abastecer 40 mil 

habitantes. (COSTA, 2016) 

Houve redução significativa nos percentuais do índice de perdas de água tratada geral de 43% 

reduzindo para 28%, no período de 2014 à 2016 (COSTA, 2016). Também uma mudança de 

concepção do funcionários do DMAE para uma maneira de pensar mais ecológica/ambientalista e 

gestora focada na disciplina dos resultados. 
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RESUMO 

A realização de eventos na área de saneamento é fundamental para a troca de conhecimento 

científico, tecnológico e de experiências práticas. A Associação Nacional de Serviços Municipais 

em Saneamento (Assemae), por meio da Exposição de Experiências Municipais em Saneamento 

(EEMS) fomenta essa atividade, incentivando os profissionais a expor suas experiências ligadas 

às suas atividades profissionais. O objetivo do presente trabalho foi avaliar em termos 

quantitativos os trabalhos apresentados desde a 1ª edição (1996) até a 20ª (2016). Durante esse 

período foram apresentados 1.898 trabalhos, com autores representando 179 municípios 

brasileiros de 22 Unidades Federativas e um de Portugal. Conclui-se que a EEMS é de grande 

relevância para o desenvolvimento técnico e cientifico, no entanto, necessita de estratégias para 

que ocorra maior participação de autores de outros estados brasileiros, visto que nesse período, 

ocorreu maior concentração de publicações de autores das regiões Sul e Sudeste. 

 Palavras-chave: Publicação de trabalhos; eventos de saneamento; evolução de publicações. 

 

INTRODUÇÃO 

Os eventos para apresentação de trabalhos técnicos e/ou científicos permitem a difusão do 

conhecimento. Em um país com tantas precariedades na área de saneamento como o Brasil, a 
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pesquisa e o desenvolvimento dessa área contribuem com o desenvolvimento nacional e com o 

atendimento das necessidades da população (HELLER; NASCIMENTO, 2005). 

A realização de eventos é fundamental para a troca do conhecimento científico, tecnológico e de 

experiências práticas. Segundo Heller e Nascimento (2005), essa divulgação contribui para a 

disseminação do conhecimento produzido nas pesquisas e transferência de tecnologia. Um dos 

importantes eventos brasileiros da área de saneamento, que acontece anualmente desde 1996, é 

a Exposição de Experiências Municipais em Saneamento (EEMS). Esta exposição corrobora com 

um dos objetivos da Política Federal de Saneamento Básico que é de fomentar o desenvolvimento 

científico e tecnológico, a adoção de tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos 

gerados de interesse para o saneamento básico (BRASIL, 2007). 

Em 2015, a Assemae produziu uma série histórica de todas as EEMS com o objetivo de 

disseminar o conhecimento produzido pelos profissionais da área de saneamento, destacando a 

evolução dos trabalhos, bem como do evento. 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar em termos quantitativos os trabalhos 

apresentados em todas as edições da EEMS, além de discutir algumas informações relacionadas 

a concentração das publicações por região. A partir dessas informações é possível obter uma 

visão sobre a influência da localização dos eventos sobre o número de trabalhos publicados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado um levantamento, no mês de outubro de 2016, referente aos dados dos artigos 

publicados em todas as edições da EEMS, compreendendo o período de 1996 a 2016. 

Os dados existentes consultados nos arquivos da Assemae, foram inseridos em um planilha 

eletrônica, sendo levantados e analisados os títulos dos artigos publicados, a unidade federativa 

de origem, cidade, ano de publicação e tema proposto, o que possibilitou uma abordagem geral 

dos trabalhos publicados, permitindo uma avaliação quantitativa ao longo dos anos. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Os números gerais asseguram o sucesso histórico da EEMS, sendo apresentados 1.898 trabalhos 

nas 20 edições realizadas, com autores representando 179 municípios brasileiros de 22 Unidades 

Federativas e um de Portugal. 

A 1ª EEMS ocorreu juntamente com a 23ª Assembleia Nacional da Assemae, em junho de 1996, 

na cidade de Belo Horizonte (MG). Na ocasião, foram apresentados 81 trabalhos técnicos, 

advindos de 28 municípios brasileiros. 

Na Figura 1 é apresentada a quantidade de trabalhos técnicos que foram divulgados em cada 

uma das edições das EEMS juntamente com a sua quantidade média no período de 1996 a 2016 

(94,4 trabalhos por ano). Destaca-se que no período de 2010 a 2014, a quantidade de trabalhos 
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foi limitada, visando uma melhor qualidade dos trabalhos aliada ao espaço disponível para sua 

apresentação. Já a partir de 2016 (19ª EEMS), com o objetivo de propiciar a apresentação de um 

maior número de trabalhos, foi instituída a prática de orientações aos autores que apresentaram 

trabalhos que inicialmente não seriam selecionados, o que aumentou em mais de 35% a 

quantidade de trabalhos apresentados. 

 

Figura 1 – Quantidade de trabalhos publicados em cada uma das edições da EEMS. 

 

 

Observa-se na Tabela 1 que as EEMS ocorreram em 10 Unidades Federativas do Brasil, sendo 

que 25% ocorreram no estado de Minas Gerais, com destaque para a cidade de Belo Horizonte 

onde sediou o evento em duas ocasiões, 1996 e 2005 (Figura 1). Em segundo lugar, com 15%, 

estão os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. O estado do Espírito Santo e Santa Catarina 

ocupam a 3ª posição com 10% de ocorrência em cada Estado. As Unidades Federativas, Bahia, 

Distrito Federal, Pará, Paraná e Rio de Janeiro, sediaram uma única vez o evento. Pode-se 

destacar que a EEMS ocorreu em todas as regiões brasileiras, no entanto, 85% dos eventos 

ocorreram nas regiões Sul e Sudeste, sendo sediadas por todas as Unidades Federativas dessas 

regiões (Tabela 1 e Figura 2A). 
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Tabela 1 – Ocorrência de EEMS nas Unidades Federativas e nas Regiões Brasileiras. 

Região 
Unidade Federativa Total 

BA DF ES MG PA PR RJ RS SC SP Quantidade (%) 

Centro-Oeste 1 1 5 

Nordeste 1 1 5 

Norte 1 1 5 

Sudeste 2 5 1 3 11 55 

Sul 1 3 2 6 30 

Total (quantidade) 1 1 2 5 1 1 1 3 2 3 20 100 

Total (%) 5 5 10 25 5 5 5 15 10 15 100  

 

Essa tendência de regionalização permanece na quantidade de trabalhos distribuídos por país e 

unidade federativa (Figura 3). Analisando as Figuras 2B e 3, verificou-se que das seis unidades 

federativas que mais publicaram nas EEMS (84,7%) duas pertencem a região Sudeste (São Paulo 

e Minas Gerais) representando 55,6% do total de trabalhos publicados, três da região Sul que 

totalizaram 21,7% e, a Bahia, representando a região Nordeste, aparece nessa relação com 7,4% 

do total de trabalhos publicados, apesar dessa região ter sediado apenas um evento das EEMS, 

ocorrido no ano de 2008. 

 

 

Figura 2 – Distribuição da ocorrência pelas Unidades Federativas e Regiões Brasileiras das 
EEMS (A) e da quantidade de artigos publicados em todas as edições (B). 
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Figura 3 – Quantidade de trabalhos publicados nas 20 edições distribuída por País e 
Unidade Federativa de origem. 

 

 

Os 10 municípios com maior quantitativo de trabalhos publicados nas EEMS (Figura 4) 

representam 46,8% do total de todas as publicações realizadas na 20 edições de EEMS (Tabela 

2). Destes, os seis primeiros foram sede do evento em alguma das edições o que pode ter 

favorecido as publicações devido a facilidade na participação do evento. No entanto, observa-se 

que existe particularidades quanto a essa quantidade expressiva de produção por autores desses 

municípios. Belo Horizonte que sediou o evento em duas ocasiões ocupa a 11ª posição com 37 

trabalhos publicados, valor esse inferior a de outros munícipios que nunca sediaram esse evento, 

que é o caso de Penápolis, Araraquara, Novo Hamburgo e Blumenau. Destaca-se ainda a 

existência de alguns autores com assiduidade e grande quantidade de artigos publicados o que 

eleva o número de artigos publicados em alguns municípios, como é o caso de Salvador. 

Destaca-se que pode ter ocorrido pequenas divergências entre o município de origem do autor do 

trabalho publicado e a cidade/órgão de onde originou o trabalho, visto que o cadastro do autor 

pode ter sido realizado pela sua residência e não pelo local de atuação profissional.   

O incentivo a participação nas EEMS é fundamental para que os profissionais de um determinado 

órgão de saneamento venha a publicar trabalhos técnicos e/ou cientificos nos eventos. Nesse 

contexto, observa-se a assiduidade de profissionais da SANASA, no município de Campinas, 

onde é mantida uma quantidade expressiva de autores com publicação de trabalhos. 
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Tabela 2 – Quantidade de trabalho apresentada segregados por município. 

Município Qde Município Qde Município Qde Município Qde
Águas de Lindóia 1 Olímpia 1 Pomerode 2 Jacareí 8 
Anápolis 1 Osasco 1 Raul Soares 2 Paranaguá 8 
Aparecida de Goiânia 1 Palhoça 1 Rio Negrinho 2 Ibiporã 9 
Bauru 1 Parnamirim 1 Santa Cruz do Sul 2 Fortaleza 10 
Birigui 1 Pinheiros 1 Santo Amaro 2 Itabuna 10 

Caeté 1 Pintadas 1 
São Francisco do 
Sul 

2 Pelotas 10 

Camaçari 1 Ponte Nova 1 São José 2 Santa Rosa 10 
Cambuí 1 Presidente Prudente 1 São Luis 2 Uberaba 10 
Campo Leal 1 Rio Acima 1 Senador Canedo 2 Valinhos 10 
Campos dos 
Goytacazes 

1 Rio Branco 1 Simões Filho 2 Manaus 12 

Capinzal/Ouro 1 Sacareí 1 Suzano 2 Rio de Janeiro 12 
Capivari 1 Santos 1 Timbó 2 Poços de Caldas 16 
Cariacica 1 São Gonçalo 1 Unai 2 São Bento do Sul 16 
Chapecó 1 São Lourenço 1 Agudos 3 São Carlos 17 
Cruz das Almas 1 São Vicente 1 Ananindeua 3 Itabirito 20 
Frederico Westhhalen 1 Sarandi 1 Guaira 3 Belém 21 
Gaspar 1 Serra do Cipó 1 Lençóis Paulista 3 Joinville 21 
Governador Valadares 1 Sete Lagoas 1 São Caetano do Sul 3 Natal 23 

Guarabira 1 Sumaré 1 
São Gabriel do 
Oeste 

3 Piracicaba 24 

Guaratinguetá 1 Taquari 1 
São José dos 
Campos 

3 Vitória 24 

Herval D'Oeste 1 Toledo 1 Taboão da Serra 3 Goiânia 25 
Ibirama 1 Três Rios 1 Juiz de Fora 4 Uberlândia 25 
Iguatu 1 Triunfo 1 Limoeiro do Norte 4 Viçosa 25 
Indaiatuba 1 Tubarão 1 Ouro Preto 4 Ituiutaba 28 
Inhumas 1 Ubaíra 1 Sacramento 4 Recife 29 
Itajubá 1 Videira 1 Votuporanga 4 Americana 30 
Itaúna 1 Barra Mansa 2 Aracaju 5 Curitiba 30 
Itinga 1 Botucatu 2 Aracruz 5 Jaboticabal 30 
Itororó 1 Campina Grande 2 Cuiabá 5 Caxias do Sul 31 
Itu 1 Estância Velha 2 Itapira 5 Diadema 31 
Jacarepaguá 1 Esteio 2 Pirapora 5 Alagoinhas 34 
João Pessoa 1 Guanhães 2 Rondonópolis 5 São Leopoldo 34 

Juturnaíba 1 Ivoti 2 
São José do Rio 
Preto 

5 São Paulo 34 

Lambari 1 
Jaboatão dos 
Guararapes 

2 Betim 6 Belo Horizonte 37 

Limeira 1 Joaçaba 2 Manhuaçu 6 Blumenau 39 
Lucas do Rio Verde 1 Jussara 2 Niterói 6 Novo Hamburgo 41 
Luz 1 Lagoa da Prata 2 Ribeirão Preto 6 Araraquara 59 
Macedo de Cavaleiros 1 Linhares 2 Araguari 7 Penápolis 60 
Mandaguaçu 1 Maceió 2 Bagé 7 Brasília 61 
Mangabeiras 1 Matão 2 Itabira 7 Guarulhos 70 
Mariana 1 Mogi Mirim 2 Itajai 7 Porto Alegre 90 
Maringá 1 Oliveira 2 Jaraguá do Sul 7 Salvador 91 

Mogiguaçu 1 Orleans 2 
Marechal Cândido 
Rondon 

7 Santo André 187 

Muriaé 1 Passos 2 Sobral 7 Campinas 191 
Nerópolis 1 Paulínia 2 Florianópolis 8 Total 1898
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Figura 4 – Apresentação dos 10 municípios com maior quantidade de trabalhos publicados 
nas 20 edições da EEMS. 

  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que os eventos da área de saneamento são de grande relevância para o 

desenvolvimento do país. No entanto, os mesmo ainda estão concentrados na região Sudeste: 

60% das EEMS realizadas. 

A realização de eventos nos municípios potencializa o aumento de trabalhos publicados no local 

visto que dos 12 municípios com maior quantidade de publicação, sete foram sede da EEMS.  

Conclui-se que a EEMS é de grande relevância para o desenvolvimento técnico e cientifico, no 

entanto, necessita de estratégias para que ocorra maior participação de autores de outros estados 

brasileiros, visto que nesse período, ocorreu maior concentração de publicações de autores das 

regiões Sul e Sudeste. 
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RESUMO  

O presente artigo científico discorrerá acerca das ouvidorias públicas no setor do saneamento 

básico, relatando a experiência do projeto “A AGIR quer ouvir você!”, desenvolvido pelo setor de 

ouvidoria da AGIR – Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí. O objetivo 

principal do projeto é estreitar os laços com os cidadãos, indo ao encontro destes nas ruas e 

praças de cada município regulado, oportunizando espaço para registro de demandas 

relacionadas aos serviços de saneamento, pedidos de esclarecimentos, participação em pesquisa 

de satisfação, entre outras interações. Neste sentido, serão detalhadas todas as rotinas de 

trabalho desenvolvidas pela equipe responsável pela execução do projeto, bem como os métodos 

e materiais utilizados para divulgação e realização de visitas a cada município atendido. Ao final, 

serão demonstrados os resultados obtidos com a realização desta prática destacando, dentre 

eles, o aumento significativo de manifestações registradas na ouvidoria da AGIR. 

Palavras-chave: Ouvidoria Proativa. Participação Popular. Controle Social. Saneamento Básico. 
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INTRODUÇÃO 

Visando estimular a participação ativa da população na gestão dos serviços públicos de 

saneamento básico, aliada a divulgação institucional da Agência Reguladora, em especial ao 

canal de ouvidoria, surgiu o projeto “A AGIR quer ouvir você!”, que percorre mês a mês as ruas e 

praças dos quatorze municípios fiscalizados na região do Médio Vale do Itajaí em Santa Catarina, 

quais sejam: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, 

Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. O intuito destas visitas é  

promover a resolução de demandas apresentadas pela comunidade local e inseri-lá no contexto 

da regulação dos serviços de saneamento básico em seu município.  

Neste sentido, será abordado neste estudo o propósito de uma ouvidoria com postura proativa, 

contrapondo-se a postura tradicional das ouvidorias públicas, que é eminentemente reativa, ou 

seja, depende da manifestação do cidadão para que sejam demandados os órgãos responsáveis 

para resolução das demandas registradas (ABO; OMD, 2014).  

Em contrapartida, atitudes proativas da ouvidoria, como o referido projeto de ouvidoria, buscam 

inserção dos usuários dos serviços públicos de saneamento básico por meio da participação 

popular e controle social, indo ao encontro destes nas ruas e praças dos municípios para ouvir 

suas opiniões, conscientizá-los por meio de educação ambiental e registrar eventuais 

reclamações quanto a estes serviços prestados pelo Poder Público ou 

concessionários/permissionários de serviços públicos. 

Outrossim, assevera Romão (2011), ex-Ouvidor-Geral da União, que o atendimento realizado 

pelas ouvidorias implica “alçar” o cidadão à condição de coautor das soluções e resultados 

produzidos no processo de participação popular. Da mesma maneira, Biagini e Gomes (2013, p. 

13) entendem que “o instituto das ouvidorias, quando consolidado, pode tornar-se um verdadeiro 

instrumento de controle social, atendendo as necessidades da sociedade e contribuindo 

poderosamente para o fortalecimento da democracia”. 

Foi então, em meados do mês de agosto de 2015, que o setor de ouvidoria da Agência 

Reguladora deu início a esta prática, cujo objetivo é ofertar amplo acesso aos usuários dos 

serviços de saneamento básico à ouvidoria, pois mesmo considerando a existência dos canais 

tradicionais para o atendimento do público, como o sítio eletrônico (site), o correio eletrônico, 

telefone e pessoalmente, faz-se necessário ir ao encontro do cidadão, nos municípios regulados, 

para aproximar o cidadão da Agência e também incentivá-lo ao exercício do controle social da 

prestação dos serviços de saneamento básico em seu município. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Cada visita do projeto aos municípios regulados conta com a participação de uma equipe 

composta por três funcionários da Agência Reguladora, dentre eles um ouvidor, um assessor de 
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imprensa e um estagiário, que promovem a divulgação institucional por meio de panfletagem de 

folders e informativos acerca da atuação da Agência no âmbito da regulação, controle e 

fiscalização dos serviços públicos municipais de saneamento básico. Também é realizada 

pesquisa de satisfação com a população, mediante questionário subdivido em três dos principais 

vetores do saneamento básico, quais sejam: abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

resíduos sólidos. Além disso, dá-se oportunidade para que qualquer indivíduo apresente para a 

AGIR suas reclamações em face das operadoras de saneamento e/ou Poder Público, sendo que, 

a partir deste momento, a ouvidoria da Agência atua como intermediadora dos interesses do 

usuário junto aos órgãos demandados.  

Previamente a estas visitas, são realizadas divulgações de notas nos canais virtuais da Agência, 

também em jornais e rádios locais para noticiar a ida destes profissionais ao município e incentivar 

a participação da população.  

 

Figura 01: Entrevista na Rádio Nova FM (103.9) em Indaial, no dia 11 de setembro de 2015. 

 
 
Figura 02: Entrevista para a TV Gaspar, em 16 de fevereiro de 2017, disponível em: 
http://www.tvgaspar.com.br/videos_detalhe.php?id_video=3020 
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Além das ações de divulgação e abordagem da população, os agentes envolvidos neste projeto 

aproveitam as visitas aos municípios para realizar vistorias in loco nos SAC (Serviço de 

Atendimento ao Consumidor) e/ou ouvidorias dos prestadores de serviços regulados e fiscalizados 

pela AGIR, pretendendo verificar as reais condições de atendimento aos usuários oferecidas pelas 

companhias, assim como disponibilizam os mesmos materiais informativos nestes locais de 

atendimento ao cidadão e afixam, em local de fácil visualização, adesivos com os contatos da 

ouvidoria da AGIR para encaminhamento de manifestações, sejam elas pedidos de informações, 

reclamações, sugestões, denúncias e até elogios.  

 

Figura 03: Colando adesivos da AGIR na Agência da CASAN em Guabiruba, no dia 26 de 

novembro de 2015.  

 

 

 

O conjunto destas ações é que constituem o projeto “A AGIR quer ouvir você!”, que percorre uma 

vez ao mês cada um dos quatorze municípios associados promovendo as ações acima descritas e 

pretendendo atingir o número máximo de usuários dos serviços de saneamento básico.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O projeto “A AGIR quer ouvir você!” vai ao encontro do cidadão aonde quer que ele esteja, deste 

modo, a ouvidoria não apenas aguarda que as demandas cheguem até a Agência, mas pelo 

contrário, visa atingir o usuário que se quer tem noção de quais funções competem a um 

prestador de serviços de saneamento básico ou ao próprio Poder Público, bem como não sabe 

que pode contar com um canal de ouvidoria para resolução de problemas no âmbito do 

saneamento básico.   
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Figura 04 – Equipe da AGIR abordando a população de Botuverá, em 18 de outubro de 

2016. 

 
 

As ações de uma ouvidoria proativa têm a missão de atingir os usuários além daqueles que já 

sejam demandantes na ouvidoria, isto para que, por meio das sugestões e reclamações da 

população, a ouvidoria possa intervir positivamente para solução de conflitos junto a companhias 

de saneamento básico e/ou Poder Público.  

 

Figura 05 – Ouvidor da AGIR junto ao usuário que recebeu material informativo da Agência 

em Benedito Novo, no dia 22 de setembro de 2016. 

 
 

Como reflexo das ações de uma ouvidoria proativa, notamos que foi estimulado o senso crítico 

dos cidadãos pois, a partir do momento que tomam ciência de seus direitos perante os 

prestadores de serviços de saneamento, passam a exigir que sejam cumpridos, via canal de 

ouvidoria. Logo, Campos e Alves (2014, p. 11) afirmam que “são as ouvidorias elementos de 
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otimização da administração estatal; contudo, são também porta-vozes qualificados das 

demandas dos indivíduos, as quais devem ser atendidas a contento”. 

Doravante, convém demonstramos os resultados parciais da pesquisa de satisfação que está 

sendo realizada junto a população dos quatorze municípios visitados durante a segunda rodada 

de visitas do projeto. Esta pesquisa é composta por sete questionamentos, o primeiro deles é se o 

cidadão entrevistado conhece a AGIR. Caso não conheceça, a equipe presta breves 

esclareceimentos quanto a atuação e competências da Agência Reguladora, apresentando, 

também, o canal de ouvidoria ao usuário para que encaminhe as demandas que tiver relacionadas 

a saneamento básico. Os demais questionamentos se referem a um avaliação do usuário a 

respeito qualidade dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de 

resíduos sólidos convencional, coleta de seletiva, atendimento ao usuário realizado pelo prestador 

de serviços e também pela Agência Reguladora. Cabe salientar que cada questionamento, 

referente aos serviços indicados, é considerado no âmbito do município em que o entrevistado 

reside. Seguem abaixo os resultados parciais da pesquisa de satisfação: 

 
Figura 06: Proporção em porcentagem dos municípios em que os cidadãos foram 
entrevistados 

 
Fonte: AGIR (2017). 

 
Figura 07: Resposta dos cidadãos ao questionamento: “Você conhce a AGIR?” 

 
Fonte: AGIR (2017).  
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Quanto aos questionamentos seguintes, referentes a avaliação de qualidade dos serviços de 

água, esgoto e coleta de resíduos sólidos, permitiram-se três diferentes respostas dos cidadãos: 

“Insatisfeito”, “Satisfeito” ou “Muito Satisfeito”, conforme o seu nível de satisfação referente a cada 

serviço prestado.  

 

Figura 08: Resposta dos cidadãos ao questionamento: “Como você avalia a qualidade do 

serviço de abastecimento de água?” 

 
Fonte: AGIR (2017).  

 

Figura 09: Resposta dos cidadãos ao questionamento: “Como você avalia a qualidade do 

serviço de esgotamento sanitário?” 

 
Fonte: AGIR (2017).  

 

Figura 10: Resposta dos cidadãos ao questionamento: “Como você avalia a qualidade do 

serviço de coleta de resíduos sólidos?” 

 
Fonte: AGIR (2017).  
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Figura 11: Resposta dos cidadãos ao questionamento: “Como você avalia a qualidade do 
serviço de coleta seletiva?” 

 
Fonte: AGIR (2017).  

 

Figura 12: Resposta dos cidadãos ao questionamento: “Como você avalia o atendimento ao 
usuário realizado pelo prestador de serviços de saneamento básico?” 

 
Fonte: AGIR (2017).  

 

Figura 13: Resposta dos cidadãos ao questionamento: “Como você avalia o atendimento ao 
usuário realizado pela AGIR?” 

 
Fonte: AGIR (2017).  

 

Nas figuras 12 e 13 (dois últimos gráficos) houve casos de ausência de avaliação por parte dos 

usuários entrevistados, em virtude destes nunca terem utilizado os serviços de atendimento ao 

usuário do prestador de serviços e/ou Agência Reguladora. 

Ao final desta pesquisa de satisfação é oportunizado espaço para registro de opinião, sugestão ou 

crítica quanto aos serviços de saneamento básico. Neste sentido, podemos elencar que a maior 

parte das críticas recebidas da população estiveram relacionadas ao atendimento do prestador de 
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serviços realizado via call center e o atendimento prestado em regime de plantão. Seguidas a 

estas, também recebemos críticas quanto a descontinuidade do serviço de coleta seletiva no 

município de Blumenau/SC, bem como reclamações quanto ao alto valor pago a título de tarifa de 

esgoto, neste mesmo município.  

Por outro lado, recebemos sugestões e propostas muito interessantes dos usuários, tais como: a 

criação de atendimento em regime de plantão também na Agência Reguladora, com suporte 24 

horas, inclusive aos finais de semana e feriados. Tal como, a população propôs que fossem 

intensificadas as campanhas de educação ambiental, em especial quanto a necessidade de 

separação do resíduo reciclável, sugerindo que fossem promovidas palestras em escolas sobre o 

este tema. 

Igualmente, como resultados da promoção desta prática, notou-se o aumento do número de 

manifestações registradas na ouvidoria da AGIR, posto que o usuário passa a ver a Agência 

Reguladora como verdadeira aliada para a mediação junto aos prestadores de serviços. Desta 

maneira, foi computado um aumento de 38% (trinta e oito por cento) do número de demandas 

registradas entre o ano de 2015, em que se iniciou o projeto de ouvidoria, para o ano de 2016. 

Destacamos que foram consideradas as demandas registradas por meios telefônicos, e-mails, 

sistema virtual de atendimento da ouvidoria e atendimentos presenciais neste período.  

 

Figura 14 – Número total de demandas registradas na ouvidoria da AGIR nos anos de 2015 

e 2016.  

 
Fonte: AGIR (2017).  

 

Ademais, como reconhecimento das ações desenvolvidas pelo projeto, em 16 de junho de 2016 a 

equipe da AGIR recebeu certificado de “Boa Prática” na premiação de boas práticas em gestão 

pública, promovida pela Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC em parceria com 

Escola Superior de Administração e Gerências – ESAG.  
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Figura 15: O Ouvidor, Vitor Zanella Junior, recebe em nome da AGIR o certificado de “Boa 

Prática” em Gestão Pública na premiação da UDESC/ESAG, em 16 de junho de 2016.  

 

 

A referida premiação visou identificar, reconhecer, estimular e premiar práticas inovadoras de 

gestão, entendidas como um conjunto de ações e procedimentos que consolidam avanços na 

realização do interesse público, implementado em órgãos públicos e em organizações da 

sociedade civil no Estado de Santa Catarina. 

 

Figura 16: Selo recebido pela premiação de “Boas Práticas” em Gestão Pública da 

UDESC/ESAG 2016.  
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Enfim, é importante destacar que a parte principal do elo entre usuários, prestadores de serviços e 

poder público - são os usuários, e o projeto é voltado especialmente para estes, já que são a parte 

mais importante deste vínculo e que necessitam de maior representatividade perante as 

companhias de saneamento básico e aos órgãos públicos.  

 

CONCLUSÃO 

Em suma, este trabalho científico expôs uma prática exitosa idealizada pela AGIR com intuído de 

instigar a participação popular e o controle social dos usuários dos serviços de saneamento 

básico, mediante uma ouvidoria que age proativamente para garantia de maior representatividade 

aos cidadãos que, por intermédio destas, podem participar ativamente da gestão dos serviços de 

saneamento básico com suas sugestões, reclamações, elogios, denúncias, entre outras 

manifestações. 

O cidadão, como destinatário final dos serviços públicos de saneamento básico prestados pela 

Administração Pública, seja por meio da administração indireta ou até mesmo por concessionárias 

de saneamento, usufrui destes serviços essenciais sem muitas vezes ter garantido um direito de 

preferência, ou seja, habitualmente o Poder Público e/ou seus permissionários detém um 

monopólio natural sobre a atividade de saneamento básico desenvolvida, seja ela o 

abastecimento de água, esgoto, limpeza urbana, coleta de resíduos sólidos, e a drenagem de 

águas pluviais. Assim, é função da ouvidoria da Agência Reguladora assegurar que sejam 

respeitados os direitos dos cidadãos nesta relação de consumo e proporcionar amplo acesso para 

encaminhamento de solicitações à ouvidoria, seja via canais virtuais, telefone, pessoalmente ou 

por meio do projeto “ A AGIR quer ouvir você!” em suas edições.  

Por fim, o projeto “A AGIR quer ouvir você!” demonstrou-se uma prática relevante por permitir a 

inserção social no âmbito da regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de 

saneamento, por intermédio de um canal de ouvidoria atuante, cuja responsabilidade é de 

representar a vontade popular junto a Agência Reguladora, e quaisquer órgãos ou empresas que 

sejam demandadas em virtude dos serviços públicos prestados. 
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RESUMO 

O bairro de Santa Luzia do Lobato está localizado no Subúrbio Ferroviário da cidade de Salvador 

e carece de infraestruturas básicas no que tange a existência e qualidade dos serviços de 

Saneamento Básico. O objetivo desse artigo foi realizar uma análise sobre a percepção dos 

moradores do bairro supracitado, por meio das informações obtidas através do questionário 

estruturado constando 30 questões objetivas, aplicado de forma aleatória com os moradores, 

sobre os quatro eixos do Saneamento Básico. Após a obtenção das informações, identificaram-se 

as problemáticas existentes, que ocorrem pela falta ou má prestação dos serviços de saneamento 

básico e outras por deficiência de conhecimento da própria população de como utilizar os 

serviços. Sugere-se ações integradas de Educação Ambiental entre os órgãos públicos municipais 

e estaduais englobando as áreas de saúde e vigilância sanitária, educação (com envolvimento 

das escolas municipais e estaduais), meio ambiente e saneamento básico (prestador de 

serviços/Embasa), visando suprir as necessidades de conhecimento da comunidade sobre os 

temas estudados e na busca de soluções coletivas que resultem em melhores condições de 

saúde e consequentemente na qualidade de vida da comunidade.  

Palavras-chave: Percepção Social; Saneamento; Santa Luzia do Lobato. 
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INTRODUÇÃO 

O Saneamento Básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais sendo 

composto de quatro eixos em seu arcabouço que são: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e por fim drenagem e manejo de águas 

pluviais.  

Segundo WHO (2004), saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico, que exercem 

ou podem exercer efeitos nocivos sobre o seu bem estar físico, mental e social. 

Consequentemente o saneamento básico é um dos mais importantes aspectos da saúde pública 

mundial. Estima-se que 80% das doenças e mais de 1/3 da taxa de mortalidade em todo o mundo 

decorram da má qualidade da água utilizada pela população ou da falta de esgotamento sanitário 

adequado (ALLAIS apud ANTUNES, 1996, p. 259). 

Segundo Borja (2017), no que se refere aos conceitos atribuídos ao saneamento, ora ele  

encontra-se vinculado à infra-estrutura das cidades, voltadas para o mercado e focalizadas na 

alocação de recursos financeiros; ora ele se aproxima do campo da saúde pública, enquanto 

política social, a qual preconiza o direito e o empoderamento dos agentes sociais.  

Destarte, é irrefutável a importância da universalização dos serviços de saneamento adotando 

tecnologias e práticas de acordo com a realidade de cada comunidade, para que, dessa forma, 

haja uma melhoria na qualidade de vida e consequentemente da saúde das comunidades que 

recebem os serviços, que devem ser de forma adequada e em quantidade e qualidade que 

necessitam. 

Nessa conjuntura, buscou-se através da pesquisa realizada, estudar a percepção da população 

do bairro de Santa Luzia do Lobato acerca do saneamento básico na localidade, bem como fazer 

uma avaliação crítica dessa percepção social, desse bairro no qual tem um contexto histórico 

baseado em ocupações desordenadas, que são remanescentes da construção da linha férrea no 

século XIX, e assim como acontece em vários bairros da cidade de Salvador. Um bairro no qual 

foram identificadas diversas problemáticas, na oferta e/ou má prestação dos serviços de 

saneamento básico seja pelos prestadores de serviço ou poder público ou por falta de 

conhecimento da própria população de como utilizar os serviços. 

A importância do estudo é caracterizada como um pré-requisito fundamental para a resolução das 

problemáticas enfrentadas na localidade, que é o conhecimento da realidade como ponto de 

partida para a mudança. Como afirma Del Rio e Oliveira (1999), essa percepção ambiental é 

fundamental para compreender melhor as inter-relações entre o homem e o meio ambiente, suas 

expectativas, julgamento e conduta. 
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METODOLOGIA 

Essa pesquisa foi desenvolvida para um trabalho de conclusão de curso de graduação em 

Engenharia Sanitária e Ambiental, na qual empregou- se o método hipotético-dedutivo, definido 

por Karl Popper, a partir da comparação entre os estudos das teorias existentes na bibliografia 

sobre o tema proposto, estabelecendo posteriormente a comparação do conteúdo dessa literatura, 

com o que foi observado no bairro de Santa Luzia do Lobato, com enfoque na Percepção dos 

moradores sobre Saneamento Básico (GIL, 2002). 

Esse estudo caracteriza-se como pesquisa exploratória que têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-

se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a 

descoberta de intuições através da aplicação de questionários estruturados com os moradores do 

bairro de Santa Luzia do Lobato (GIL, 2002).  

Caracteriza-se também como pesquisa descritiva, têm por objetivo estudar as características de 

um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, estado de saúde 

física e mental e quando se propõem a estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos de 

uma comunidade, as condições de habitação de seus habitantes, o índice de criminalidade que aí 

se registra (GIL, 2002).  

Realizou-se os seguintes procedimentos técnicos segundo Demo (1995): 

 

a) Pesquisa Bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2002). 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com 

tudo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas 

de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, querem publicadas, quer gravadas. 

Nesse contexto, foram relacionados trabalhos sobre Saneamento Básico no Brasil e na Bahia, 

referências teóricas analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos, que ajudam a 

contextualizar a pesquisa. 

 

b) Levantamento de Dados Primários 

As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se á solicitação de informações a um 

grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise 

quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes (GIL, 2002). Na pesquisa, essas 

informações foram obtidas através de questionários pré-estruturados, para posterior quantificação 

e tabulação. 
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c) Pesquisa Qualitativa 

Considerando a abordagem temática proposta, o trabalho foi desenvolvido dentro de uma 

perspectiva qualitativa. No referido trabalho houve uma visita a campo no dia 10 de novembro de 

2016, para a aplicação de um questionário constando de 30 questões, sendo que 7 perguntas 

versavam sobre aspectos socioeconômicos, 5 sobre "abastecimento de água", 6 para 

"esgotamento sanitário", 6 perguntas para "manejo de resíduos sólidos", 3 sobre "drenagem 

pluvial" e finalizando 3 no quesito "saúde", buscando assim informações sobre a percepção dos 

moradores sobre a qualidade dos serviços que são prestados sobre saneamento e suas 

problemáticas. A obtenção dos dados primários foi realizada com 60 moradores, que se 

encontravam em suas residências e se permitiram responder ao questionário. 

 

d) Estudo de Campo 

O estudo de campo foca uma comunidade, que não é necessariamente geográfica, já que pode 

ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade 

humana. A pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo 

estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações e interpretações do que 

ocorre no grupo (GIL, 2002). 

Foram aplicados 60 questionários quantitativos junto a moradores da localidade, selecionados 

aleatoriamente de forma distribuída a fim de atingir todos os pontos geográficos da região. A 

aplicação do questionário teve o objetivo de conhecer e compreender a percepção social e o nível 

de informação desses moradores em relação ao saneamento básico em seu entorno. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O bairro de Santa Luzia do Lobato está situado na Rua Voluntários da Pátria, no Subúrbio 

Ferroviário de Salvador, em sua localização geográfica sob coordenadas X- 555557 e 8570393 

(Figura 1) e segundo o IBGE (2010), o bairro da Santa Luzia registrou uma densidade 

demográfica de 7.702 habitantes. A comunidade de Santa Luzia do Lobato surgiu de sucessivas 

ocupações espontâneas na época da instalação da linha ferroviária no século XIX. O seu nome é 

uma homenagem dos trabalhadores da linha Férrea Federal a Santa Luzia (Santa da Igreja 

Católica) (SANTOS et al., 2010). 
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Figura 1 – Mapa de localização da área de estudo 

 
 

Sobre os aspectos socioeconômicos de acordo com as informações obtidas, a comunidade de 

Santa Luzia do Lobato encontra-se na categoria de vulnerabilidade, que segundo Yunes e 

Szymanski (2001) a vulnerabilidade refere-se aos indivíduos e às suas suscetibilidades ou 

predisposições a respostas ou consequências negativas. A Secretaria de Assuntos Estratégicos 

(SAE), que utiliza a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), do IBGE (2010), que é 

realizada por amostragem e não exige comprovação de dados categoriza como Vulnerável, tanto 

os 26,7% da população, que tem uma renda de R$ 500,00 até R$ 800,00 reais, como os 23,3% da 

população, que tem renda de R$ 880,00 até R$ 1.000,00. Sendo importante esclarecer que o 

IBGE (2010) não define classe social no Brasil, apenas renda das pessoas entrevistadas (Figura 

2).  

 

Figura 2 – Renda Familiar dos moradores 
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Sobre os aspectos dos quatro eixos que compõe a Lei Federal 11.445/2007, no componente 

abastecimento de água, obteve-se a informação que 100 % da comunidade é abastecida pela 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA . 

De acordo com Sobrinho et al. (2006), uma das principais prioridades para as populações é o 

atendimento por um sistema de abastecimento de água com qualidade e quantidade adequada 

para satisfazer a demanda e necessidades requeridas pelos mesmos, trazendo qualidade de vida 

àqueles que utilizam este bem.  

Partindo-se desse pressuposto, perguntou-se aos moradores sobre a satisfação do abastecimento 

de água, que segundo Villar et al. (2008), a população adquire percepção quando toma 

consciência das problemáticas ocorridas e são capazes de fornecer resultados das suas 

impressões individuais e coletivas. Nesse contexto, nota-se a percepção dos moradores de Santa 

Luzia do Lobato que consideram o abastecimento de água do bairro como péssimo e regular 

representando 51,7% (Figura 3), demonstrando a insatisfação com o serviço oferecido a 

comunidade. 

 

Figura 3 – Satisfação com o sistema de abastecimento de água

 

 

 

De acordo com os dados obtidos por meio dos questionários, onde perguntou-se aos moradores 

se sua instalação de esgoto doméstico estava ligada a rede pública, 71,7% relataram que sim, e 

23,3% responderam que não estão ligadas a rede pública de esgoto (Figura 4). 
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Figura 4 – Residências ligadas ao sistema de esgotamento sanitário. 

  

 

Porém, observa-se que as respostas informadas nos questionários contradizem o que é 

observado na área de estudo (Figura 5), na qual os esgotos domésticos são lançados diretamente 

na rede de drenagem existente que percorre toda a rua Voluntários da Pátria, comprometendo a 

qualidade das águas da rede de drenagem urbana. Inclusive, Giesta et al. (2005), relata que por 

falta de sistemas de esgotamento sanitário adequados faz com que a população utilize outros 

meios, como a ligação clandestina de galerias de águas pluviais e lançamento in natura a céu 

aberto para lançar seu esgoto doméstico. 

 

Figura 5 – Ligações de esgoto das residências do bairro. 
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Verifica-se que a comunidade encontra-se convivendo com inadequações sanitárias diariamente, 

seja por esgotos domésticos lançados a céu aberto pela própria comunidade ou pelos efluentes 

da lavanderia comunitária administrada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (Sedes), cujo nome é Ribeiro dos Santos (Figura 

6). 

Figura 6 – Ligação da lavanderia do governo do estado. 

 

 

A comunidade demonstra o seu grau de insatisfação com relação à coleta de esgoto (Figura 7), 

perguntou-se se eles estavam satisfeitos com os serviços de coleta de esgoto no bairro e 53,3% 

da população considera como péssimo o serviço oferecido pela EMBASA. 

 

Figura 7 – Satisfação da comunidade sobre o serviço de esgotamento sanitário 

 

 

Com relação ao manejo dos resíduos sólidos, perguntou-se aos moradores em que lugar seus 

resíduos eram dispostos seus resíduos domésticos e conforme Figura 8, 65,0% dos entrevistados 

declararam que descartam seus resíduos em um coletor próximo de suas residências. 
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Figura 8 – Descarte dos resíduos sólidos domésticos 

 

 

Em consonância com a informação supracitada alguns moradores conseguiram tonéis, pintaram e 

colocaram na frente das casas (Figura 9), para que, dessa forma, pudessem evitar o descarte 

indevido por toda a rua, já que, existe uma caixa coletora localizada mais distante das residências, 

mesmo com a caixa observa-se que existem resíduos domésticos junto com resíduos de 

construção civil e todos juntos e espalhados pelo chão e caixa coletora muito cheia (Figura 9). 

 

Figura 9 – Caixa coletora e resíduos espalhados pelo chão

 

 

A problemática que ocorre no bairro de Santa Luzia converge com o cenário brasileiro, que 

apresenta grandes problemas no descarte incorreto de resíduos de origem doméstica, 

principalmente por falta de orientação da população sobre a coleta do bairro e os seus horários 

e/ou a falta de oferta do serviço. Os maiores índices de descarte ilegal estão em regiões 

periféricas, moradias ilegais e “favelas”, onde o serviço de coleta de lixo inexiste ou não é usado 

corretamente pelos moradores (FILHO; PORTO, 2012). 

Os resíduos sólidos constituem problema sanitário de importância, quando não recebe os 

cuidados convenientes. As medidas tomadas para as soluções adequadas têm, sob o aspecto 
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sanitário, objetivo comum a outras medidas de saneamento como a de prevenir e controlar 

doenças a eles relacionadas. Além desse objetivo, visa-se ao efeito psicológico que uma 

comunidade limpa exerce sobre os hábitos da população em geral, facilitando a instituição de 

hábitos correlatos (BRASIL, 2006). 

Não obstante a isso, perguntou- se aos moradores se existia a limpeza urbana no bairro e qual 

seria a frequência da mesma, e 65% relataram que a coleta passava todos os dias. Diante desse 

relato não existe a necessidade dos resíduos estarem dispostos no chão e nem coletores muito 

cheios, isso demonstra que a comunidade não respeita ou não sabe o horário da coleta, se por 

falta de informação da prestadora ou por falta de conhecimento dos próprios moradores (Figura 

10).  

Figura 10 – Percepção sobre a coleta de resíduos no bairro.

 

 

Sobre o componente de drenagem urbana, o seu conceito moderno não se restringe a remoção 

das águas pluviais em excesso para evitar danos às áreas sujeitas a alagamentos ou marginais 

de cursos naturais de água, e sim interagir com o meio ambiente urbano e demais sistemas que o 

compõe (FILHO; PORTO, 2012). Em outras palavras, PORTO (1998) descreve como “um 

conjunto de medidas que tenham por objetivo minimizar os riscos que as populações estão 

sujeitas, diminuir os prejuízos causados por inundações e possibilitar o desenvolvimento urbano 

de forma harmônica, articulada e sustentável”. Nesse ponto a que se discutir que o bairro de 

Santa Luzia do Lobato, principalmente em períodos mais chuvosos ao longo do ano, a rede de 

macrodrenagem transborda, sendo que a mesma percorre todo o bairro de Santa Luzia do Lobato, 

desaguando no bairro da Ribeira. 

Sobre o transbordamento da rede de drenagem associou-se inúmeros fatores, nos quais os 

moradores descartam seus resíduos sólidos na rede ocasionando um entupimento e com o 
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aumento do volume das águas devido às chuvas, ela transborda, retornando toda essa água suja, 

oriunda de efluentes domésticos, industriais e de águas pluviais para suas residências (Figura 11).  

 

Figura 11 – Rede de drenagem entupida por resíduos sólidos.  

 

 

Segundo o IBGE (2010) entre os serviços de saneamento, o manejo de águas pluviais em áreas 

urbanas constitui um dos mais importantes, considerando o crescimento das cidades e o 

planejamento urbano, bem como a manutenção das condições de segurança e de saúde da 

população. 

Esse serviço compreende essencialmente a coleta, o escoamento e a drenagem das águas das 

chuvas por equipamentos urbanos compostos por redes de drenagem subterrânea e superficial, 

bueiros, bocas de lobo, sarjetas, dispositivos dissipadores de energia e controle de vazão, e a 

posterior disposição dos efluentes em pontos de lançamento ou corpos receptores que objetivam 

o escoamento rápido das águas por ocasião das chuvas, prevenindo inundações, visando à 

segurança e à saúde da população, além de permitir a ampliação do sistema viário. 

As ruas servem a um importante e necessário fim de drenagem, embora sua função primordial 

seja a de permitir o tráfego de veículos e de pedestres. Tais finalidades são compatíveis entre si, 

até certo ponto, além do qual as condições de drenagem devem ser fixadas pelas conveniências 

desse tráfego. O escoamento das águas pluviais ao longo das sarjetas é necessário para conduzi-

las até as bocas-de-lobo que, por sua vez, as captam para as galerias, pontos de acúmulo de 

água na rua. Um bom planejamento do sistema viário pode reduzir substancialmente o custo do 

sistema de drenagem, e até dispensar a necessidade de galerias de águas pluviais (BARBOSA, 

2006).  

Em moradias construídas próximo a rede de macrodrenagem existem concentrações elevadas de 

vetores, há o aumento da transmissão de doenças como, cólera, leptospirose, 

malária, dengue, que são as Doenças Infecto Parasitárias (DIP). As DIP têm ocupado um papel 

relevante entre as causas de morte no Brasil. Este grupo de doenças se reveste de importância 

por seu expressivo impacto social, já que está diretamente associado à pobreza e à qualidade de 
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vida, enquadrando patologias relacionadas a condições de habitação, alimentação e higiene 

precárias. Além disso, a análise do comportamento das DIP pode servir para avaliar as condições 

de desenvolvimento de determinada região, através da relação entre níveis de mortalidade e 

morbidade e condições de vida da população (SILVA 

e PAES, 1999). Calcula-se que haja no país cerca de 10 milhões de portadores da doença 

adquirida através de banhos em rios, lagos e águas contaminadas (LOPES, 1998). 

Frente a essa realidade, perguntou-se aos moradores quais os problemas de saúde que as 

pessoas que moram em sua casa já tiveram e 68,4%, relataram que já tiveram dengue (Figura 

12), doença causada pelo mosquito Aedes Aegypti, é um mosquito de hábitos domésticos e 

diurno, utilizando-se preferencialmente de depósitos de água limpa para deposição dos ovos, os 

quais têm uma alta capacidade de resistir à dessecação (TAUIL, 2002). Esse fato pode ocorrer 

pelo acúmulo de água em resíduos sólidos dispostos de forma inadequada, ou em locais de 

acúmulo de água parada. 

 

Figura 12 – Prevalência de doenças nos moradores  

 

 

Percebe-se que a participação da comunidade pode contribuir significativamente nas melhorias no 

que tange ao saneamento básico local. Visto que, a comunidade não contribui para melhorias, 

porém, não sabemos qual o motivo, se por falta de conhecimento ou qualquer outro fator. Dessa 

forma, fora perguntado se existia algum programa sobre Educação Ambiental na comunidade, e 

96,7% (Figura 13), informaram não saber da existência de nenhum no bairro. É importante 

salientar que um Programa de Educação Ambiental, para ampliar os conhecimentos dos 

moradores e aumentar o nível de conscientização da comunidade local, estimulando o 

envolvimento nas questões ambientais e modificando padrões de conduta sobre questões 

pertinentes as vertentes do saneamento básico. Frente a essa realidade, pensar em Educação 

Ambiental requer que analisemos toda a área de estudo, as pessoas que vivem nela em seu 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 937 

entorno e a forma em que o homem se posiciona em relação aos aspectos pertinentes ao que 

pretende-se trabalhar. 

 

Figura 13 – Programas de Educação Ambiental 

 

 

CONCLUSÃO 

Em vista dos dados obtidos percebe-se que o bairro de Santa Luzia do Lobato carece de serviços 

básicos de saneamento básico. Por seu contexto histórico de ocupação desordenada e o 

processo de favelização dos bairros periféricos de Salvador- Bahia, esse bairro não acompanhou 

a expansão dos serviços de infraestruturas básicas e nos aspectos que é servido, os mesmos 

apresentam muitas deficiências, aliado a esse fator, temos o grau de conhecimento da utilização 

dos mesmos existentes, que é muito baixo, devido às problemáticas encontradas muitas vezes 

provocadas pelos próprios moradores.  

É imprescindível que, diante dos argumentos expostos, imaginemos a Educação Ambiental como 

uma ferramenta de construção, nas quais as fundações precisam de bases sólidas, e essas 

consistem na propagação do conhecimento.  

Sugere-se ações integradas de Educação Ambiental entre os órgãos públicos municipais e 

estaduais englobando as áreas de saúde e vigilância sanitária, educação (com envolvimento das 

escolas municipais e estaduais), meio ambiente e saneamento básico (prestador de 

serviços/Embasa), visando suprir as necessidades de conhecimento da comunidade sobre os 

temas estudados e na busca de soluções coletivas que resultem em melhores condições de 

saúde e consequentemente na qualidade de vida da comunidade.  
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RESUMO  

O Programa AGUAMIGA vem sendo desenvolvido pelo SEMAE Piracicaba desde o ano 2000, e 

tem como objetivo principal contribuir para a melhoria da saúde e do meio ambiente através da 

reflexão e divulgação de conceitos relacionados ao recurso natural água, bem como despertar nos 

jovens o interesse pelo conhecimento científico. O público-alvo foram alunos e professores do 5º 

ano do Ensino Fundamental da rede municipal. Diversas atividades foram realizadas como: 

minicurso teórico-prático para capacitação dos professores, palestras aos alunos abordando 
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conceitos sobre água, saúde e meio ambiente, atividades didáticas, visitas técnicas monitoradas, 

práticas experimentais e feira científica escolar. Entre 2012 e 2016, participaram do programa 17 

escolas de 7 microbacias diferentes, 34 professores e aproximadamente 1050 alunos, com a 

abrangência de um número ainda maior de pessoas, devido ao papel multiplicador destes agentes 

em educação ambiental. Dentre as atividades propostas, as melhores avaliadas pelos professores 

foram as práticas experimentais, as quais tem um caráter mais dinâmico, participativo e atraente 

para os educandos. O programa está sendo realizado em 2017 com a inclusão de novas 

atividades e metodologias, sempre enfatizando a preservação e conservação da água e do meio 

ambiente e a melhoria na qualidade de vida e saúde da população. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Água; Bacias Hidrográficas; Sustentabilidade; Qualidade 

de Vida e Saúde. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa “AGUAMIGA: Educação Ambiental Juvenil para a Preservação dos Recursos 

Hídricos” vem sendo desenvolvido pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba 

(SEMAE) desde o ano 2000. Inicialmente, as atividades desenvolveram-se através de uma 

seleção promovida pela instituição canadense IDRC - International Development Research Centre 

para o projeto “Aquatox-2000: O Despertar da Consciência de Preservação Através da Avaliação 

Juvenil”, o qual teve como objetivo central despertar nos educandos a consciência sobre a 

problemática ambiental e a adoção de uma postura mais participativa na gestão dos recursos 

naturais, de forma a se tornarem agentes multiplicadores no contexto de preservação e 

conservação da água.  

Posteriormente, o programa recebeu o nome de “Aquamiga”, sendo o único no Brasil conveniado 

à instituição canadense trabalhando com os temas água, saúde e meio ambiente, através de uma 

metodologia experimental para avaliação da qualidade da água de corpos hídricos nas 

proximidades das escolas. Após alguns anos, o programa passou a ser coordenado pela 

assessoria ambiental do SEMAE e denominou-se “AGUAMIGA”, nome que é mantido até hoje. 

Em 2012, o programa sofreu nova reestruturação passando a ser conduzido pelo Setor de 

Controle de Qualidade da Água e englobando novas metodologias e atividades, voltadas para um 

conceito de educação ambiental crítica envolvendo maior reflexão e diálogo entre os atores 

envolvidos no processo. 

A Educação Ambiental caracterizada como crítica visa incentivar a formação integral do cidadão, 

apto a realizar reflexões sobre o mundo e a interferir conscientemente no mesmo. Em sua 

concepção crítica, acredita-se que a transformação da sociedade é causa e consequência da 

transformação de cada indivíduo, há uma reciprocidade dos processos de transformação de 
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ambos. Nesta visão, o educando e o educador são agentes ou atores que atuam no processo de 

transformações sociais. Desta forma, o ensino que se abre para a comunidade com seus 

problemas sociais e ambientais, refletem os conteúdos de trabalho pedagógico. A compreensão e 

atuação sobre os relacionamentos que permeiam a sociedade são priorizadas, significando uma 

educação política (GUIMARÃES, 2000).  

Considerando a imensurável importância da sua implementação e execução, a Educação 

Ambiental ganhou espaço na legislação brasileira, sendo incorporada com maior evidência pela 

Constituição Federal de 1988, Política Nacional do Meio Ambiente-PNMA (Lei 6938/81) e Política 

Nacional de Educação Ambiental-PNEA (Lei 9795/99). Segundo a PNEA, entende-se por 

educação ambiental os processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 

e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

Conforme esta legislação, a educação ambiental se torna um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL,1999). 

Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, 

incumbindo ao Poder Público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, definir 

políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria 

do meio ambiente (BRASIL,1999); 

Diante desse contexto, o poder público municipal, através do SEMAE, adota uma postura pró-

ativa na preservação dos recursos hídricos, o que tem uma implicação direta na qualidade de vida 

e saúde pública, através da promoção de ações de Educação Ambiental que objetivam disseminar 

a conscientização de questões ambientais e a implantação de um modelo de desenvolvimento 

sustentável. 

Os recursos hídricos estão seriamente ameaçados pelas atividades antrópicas em aspectos 

quantitativos e qualitativos, afetando diretamente os seres humanos, os quais dependem da água 

para sobrevivência. Um programa de Educação Ambiental como o AGUAMIGA, tem um grande 

potencial para difundir na sociedade valores sustentáveis para um processo de desenvolvimento 

preocupado com a preservação, a distribuição dos recursos de forma mais justa, a solidariedade e 

a preocupação com as gerações futuras. Os estudantes, conhecendo melhor o mundo em que 

vivem, as atividades econômicas que impactam o meio ambiente, suas causas e consequências e 

as formas que podem agir para conservar a saúde ambiental, podem ser agentes transformadores 

desse paradigma, onde ainda predomina a exploração predatória sem maiores preocupações com 

a natureza. 
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O objetivo principal deste programa de Educação Ambiental é contribuir para a melhoria da saúde 

e do meio ambiente através da reflexão e divulgação de conceitos relacionados ao recurso natural 

água, bem como despertar nos jovens o interesse pelo conhecimento científico.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O público-alvo deste programa são alunos e professores do 5º ano do Ensino Fundamental, sendo 

selecionados pela Secretaria Municipal de Educação com base em critérios geográficos. O 

programa é composto por seis etapas, subdivididas em diferentes atividades, as quais são 

desenvolvidas por uma turma de, no máximo, 35 alunos e seu professor responsável. Os 

conteúdos são trabalhados de forma inter e transdisciplinar, conforme preconiza os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ministério da Educação (MEC). São desenvolvidos conceitos nas 

disciplinas de português (redação), matemática, ciências e artes, tornando a aprendizagem mais 

significativa aos alunos.  

Na 1ª etapa é realizado um minicurso teórico-prático preparatório para capacitação dos 

professores: palestras, dinâmicas, atividades experimentais e visitas técnicas monitoradas 

(nascentes dos mananciais de abastecimento público do município - rio Piracicaba em 

Extrema/MG e rio Corumbataí em Analândia/SP).  

As atividades com os educandos são realizadas em cinco etapas subsequentes. A 2ª etapa é 

composta por palestras aos alunos sobre conceitos fundamentais relacionados à água: bacias 

hidrográficas, usos múltiplos da água, tratamento de água e esgoto, fontes alternativas, qualidade 

da água, saúde e uso racional; nesta etapa os alunos recebem uma apostila teórico-prática 

(Figura 1).  

Na 3ª etapa são desenvolvidas atividades didáticas nas aulas de artes e redação. Na 4ª etapa são 

realizadas visitas técnicas monitoradas: microbacia hidrográfica, captação de água do rio 

Corumbataí, estação de tratamento de água (ETA) Capim Fino e estação de tratamento de esgoto 

(ETE) Ponte do Caixão; nesta etapa os alunos recebem uma camiseta e um kit lanche.  
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Figura 1 - Aspecto geral da apostila teórico-prática entregue aos alunos e professores do 

programa (detalhe da capa e página 45). 

  

 

 

A 5ª etapa compreende as práticas experimentais, consistindo em: coleta de água de fonte 

representativa na comunidade local escolar e aplicação dos experimentos (análise de pH, oxigênio 

dissolvido, teste do H2S para detecção de coliformes e ensaios ecotoxicológicos com sementes de 

alface e hidras), de acordo com a metodologia do Aquatox-2000 (IDRC, 2000). Para a realização 

dos experimentos, o SEMAE disponibiliza gratuitamente kits experimentais contendo todos os 

materiais e reagentes necessários. Um resumo metodológico dos testes experimentais está 

descrito na tabela 1 e algumas fotografias dos testes estão apresentadas na figura 2. 

A 6ª etapa envolve a realização de uma feira científica com a exposição dos trabalhos didáticos e 

experimentais desenvolvidos durante o ano (redação, pinturas, colagens, maquetes, testes de 

qualidade da água e resultados analíticos).  
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Tabela 1 - Descrição dos experimentos realizados com alunos no programa AGUAMIGA. 

Teste Descrição Duração 

Potencial 

Hidrogeniônico 

(pH) 

Fita indicadora de pH é mergulhada por 1 minuto na amostra e o 

resultado obtido é comparado a um padrão colorido disponível no kit, 

indicando um valor numérico deste parâmetro (0<ph<14) 

5 min 

Oxigênio 

Dissolvido (O.D.) 

Eletrodo do aparelho oxímetro é mergulhado por 1 minuto na 

amostra e o resultado indicado no visor digital do aparelho é 

expressado em mg.L-1. 

5 min 

Gás Sulfídrico 

(H2S) 

Verificação da presença de bactérias indicadoras de contaminação 

fecal da água (coliformes), através do contato da amostra com uma 

tira de papel absorvente impregnada com uma substância nutritiva e 

com um indicador que muda para a cor negra mediante a presença 

de sulfeto de hidrogênio (subproduto digestivo dos coliformes). O 

teste é realizado em um tubo de ensaio com tampa esterilizado. A 

amostra de água (10 mL) é introduzida no tubo, o qual é incubado 

por até 96h em uma incubadora caseira a 35°C (temperatura ideal), 

para permitir que as bactérias (quando presentes) se multipliquem e 

alterem a cor da água para negro. 

24-96h 

Germinação de 

Sementes de 

Alface 

Placas de Petri são revestidas internamente com papel-filtro e 

umedecidas com água da amostra que se deseja avaliar ou, como 

controle, com água mineral engarrafada. Em cada placa são 

depositadas 20 sementes de alface, as quais germinarão em até 96 

horas. As raízes de cada semente germinada são medidas, 

utilizando uma régua. Calcula-se o comprimento médio das raízes 

(em mm) e compara-se com o comprimento médio do controle. Uma 

mudança no crescimento normal das raízes se utiliza como índice de 

toxicidade química (inibição do crescimento) ou como indicador de 

poluição orgânica (estimulação do crescimento normal). 

72-96h 

Ensaio 

Ecotoxicológico 

com Hidras 

Ensaio realizado para observação de uma reação da hidra de água 

doce (Hydra attenuata) aos compostos tóxicos que podem estar 

presentes na amostra, para obtenção de um índice de contaminação 

da água. As hidras são colocadas em grupos de três indivíduos, 

dentro de uma placa de micro titulação contendo a água da amostra 

(ou água mineral como controle) e são observadas por microscopia 

após 96h. Elas podem sofrer alterações morfológicas específicas, 

em resposta à presença de substancias tóxicas, proporcionando um 

índice de toxicidade de fácil avaliação (efeitos crônicos e agudos). 

48-96h 
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Figura 2 - Fotografias dos experimentos realizados pelos alunos no programa (A: teste de 

pH; B: teste de oxigênio dissolvido; C: teste do H2S; D: bioensaio com hidras; E: ensaio de 

germinação de sementes de alface).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram compilados de 2012 até 2016 (Tabela 2). Nesse período de cinco anos, as 

atividades do programa abrangeram 17 escolas municipais de Piracicaba, englobando unidades 

de todas as regiões do município (norte, sul, leste, oeste e rural) e 7 microbacias diferentes 

(ribeirões Guamiun, Enxofre, Piracicamirim, Marins, Itapeva e rios Piracicaba e Corumbataí). As 

maiores representações no programa foram as microbacias dos ribeirões do Enxofre e 

Piracicamirim, com 4 escolas cada; as menores representações foram as microbacias do rio 

Piracicaba e ribeirão Itapeva, com uma escola cada (Figura 3). Apenas duas escolas participantes 

estão situadas na zona rural, uma no bairro Tanquinho (microbacia do ribeirão Guamium) e outra 

no bairro Pau Queimado (microbacia do ribeirão dos Marins). As demais escolas estão na grande 

mancha de área urbana do município.  
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Tabela 2 - Turmas e alunos participantes do programa AGUAMIGA entre 2012 e 2016. 

Escola Municipal  Bairro Reg. Microbacia Prof. Alunos  Anos 

Olívia Caprânico Mário Dedini Norte Rib. Guamiun 4 135 2012 / 13 
Antonia B. Eugênio Jardim Gilda Norte Rio Corumbataí 2 65 2012 

Francisco Corrêa Jd. São Paulo Sul Rib. Enxofre 2 60 2013 

Rachel de Queiroz Jd. Alvorada Leste Rib. Piracicamirim 5 167 2013 / 14 / 15 

Ida Francez Lombardi Santa Fé Oeste Rib. Marins 3 103 2013 / 15 

Ada Buselli Neme Tanquinho Rural Rib. Guamiun 3 62 2013 / 15 / 16 

Antonio R. Domingues Vila Fátima Norte Rib. Guamiun 2 62 2014 

Thales C. Andrade Jd. Oriente Sul Rib. Piracicamirim 2 64 2014 

Irineu U. Packer Paulicéia Sul Rib Itapeva 1 35 2015 

Euclides Buzetto Jaraguá Oeste Rib. Enxofre 2 65 2015 

Maria B. P. Penezzi Campestre Sul Rib. Enxofre 2 52 2015 / 16 

Manoel R. Lourenço Pau Queimado Rural Rib. Marins 1 30 2015 

Santo Granuzzio Chapadão Leste Rib. Piracicamirim 1 32 2016 

Enedina L. Vieira Jd. Planalto Oeste Rib. Enxofre 1 31 2016 

Tercilia B. S. Costa Vila Sônia Norte Rio Piracicaba 1 31 2016 

Aracy Moraes Terra Água Branca Sul Rib. Piracicamirim 1 27 2016 

José A. de Souza Parque Orlanda Norte Rio Corumbataí 1 28 2016 

 

 

Figura 3 - Mapa de localização das 17 escolas municipais participantes do programa (entre 

2012 e 2016), especificando as microbacias em que estão inseridas. 
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Trinta e quatro professores foram capacitados nesse período e aproximadamente 1050 alunos 

desenvolveram as inúmeras atividades de educação ambiental descritas previamente. 

Considerando o papel de agentes multiplicadores que estes alunos desempenham na comunidade 

(famílias, escolas, amigos, vizinhos, entre outros), o número de pessoas atingidas certamente é 

bem maior. Branco (2007) descreve a importância das crianças e jovens como agentes 

multiplicadores no processo de disseminação dos conceitos e posturas ambientalmente corretas e 

de sustentabilidade à sociedade. Nessa linha, os alunos desenvolveram as atividades de forma 

participativa, colaborativa e reflexiva, muitas vezes envolvendo a comunidade escolar como um 

todo, principalmente nas feiras científicas, experimentos práticos e atividades didáticas, como a 

construção de maquetes simulando uma bacia hidrográfica e também estações de tratamento de 

água (ETAs) e esgoto (ETEs) (Figura 4). 

 

Figura 4 - Alunos desenvolvendo atividades experimentais (A e B) e expondo trabalhos 

didáticos durante a feira científica escolar (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os professores, ao final de cada ano letivo, responderam um questionário qualitativo e quantitativo 

acerca de vários aspectos do programa (7 questões abordadas, com possíveis respostas variando 

entre péssimo, ruim, regular, bom e excelente). As questões foram enumeradas e descritas como: 

1) capacitação teórico-prática e excursões técnicas para os professores; 2) material didático, kit 

experimental, camiseta e lanche; 3) palestra teórica e dinâmica para alunos; 4) visitas técnicas 

monitoradas na captação do rio Corumbataí, ETA Capim Fino e ETE Ponte do Caixão; 5) 

atividades didáticas de artes e redação; 6) experimentos científicos para aferição da qualidade da 

água; 7) feira científica/cultural escolar. Os resultados compilados no período 2012-2016 

mostraram que os educadores classificaram as sete questões avaliadas, em sua maioria, como 

excelentes, com índice médio de 77,5% (Figura 5).  
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Figura 5 - Avaliações de sete questões abordadas aos professores sobre distintos aspectos 
do programa AGUAMIGA, englobando dados entre 2012 e 2016. As questões abordadas 
(eixo vertical - 1 a 7) estão descritas no parágrafo anterior. Os resultados das avaliações 
estão expressos em porcentagem (eixo horizontal). 

 

 

A partir da interpretação dos resultados das pesquisas quali-quantitativas realizadas ao final de 

cada ano letivo, pode-se notar que a maior porcentagem de respostas “excelente” foi para a 

questão referente aos experimentos científicos para aferição da qualidade da água, a qual 86% 

dos professores elegeram esse índice com classificação máxima. Especula-se que as atividades 

práticas experimentais, por seu caráter mais dinâmico, participativo e atraente, tanto para 

professores como alunos, contribuiu para o maior índice “excelente” nessa questão. Krasilchik 

(2004) cita a importância das aulas práticas como estímulo ao interesse dos educandos, 

proporcionando aos mesmos a oportunidade de formular hipóteses, controlar e manipular 

materiais, interpretar dados obtidos, vivenciar metodologia científica, fazendo com que eles se 

sintam motivados a buscar respostas, o que é de extrema importância para a aprendizagem 

significativa. 

Outro ponto interessante sobre as práticas experimentais é a observação da grande dificuldade 

dos educadores em trabalhar o conteúdo prático, mesmo eles tendo realizado previamente uma 

capacitação teórico-prática (minicurso - 1ª etapa do programa). Isso já era esperado devido ao 

fato de a maioria dos professores serem graduados em pedagogia, com pouca ou nenhuma 

capacitação/formação na área científica. Outros ainda justificaram falta de apoio pedagógico na 

escola ou falta de tempo e recursos materiais para esses tipos de atividades.  

Segundo Silva & Zanon (2000), os professores costumam relatar que o ensino experimental é 

importante para melhorar o ensino-aprendizagem, mas sempre salientam a carência de materiais, 
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número elevado de aluno por turma e carga horária muito pequena em relação ao extenso 

conteúdo que é exigido na escola. 

Dessa forma, é de extrema valia o apoio técnico-científico do programa AGUAMIGA como um 

todo para enriquecer as opções dos educadores no processo de ensino-aprendizagem para a 

temática “água”, já que além da questão material (kit experimental) também é oferecido auxílio 

profissional (especialistas de nível superior - químicos e biólogos - e estagiários de graduação do 

SEMAE) durante todas as etapas desenvolvidas com os alunos.  

As pesquisas qualitativas realizadas com os professores também apontaram e subsidiaram 

importantes modificações que foram sendo implementadas ao longo dos anos pela equipe técnica 

do programa, como adequações de linguagens e entrega antecipada de material didático, 

alterações nos tempos de cada etapa/atividade e distribuição de roteiros para elaboração de 

planos/projetos de aula pelos educadores.  

Em relação aos resultados dos experimentos para pesquisa da qualidade da água, muitos 

educandos se surpreenderam com os resultados, principalmente no teste de detecção de 

coliformes (ensaio do gás sulfídrico - H2S) para as amostras coletadas no entorno da comunidade 

escolar. Para todas as turmas que trabalharam com amostras de água de nascentes, bicas ou 

poços comuns, a deteção de coliformes pela mudança de coloração da água contida nos tubos de 

ensaio foi observada em 100% dos casos, o que era esperado pelos técnicos do SEMAE (já que 

essas amostras não possuem nenhum tipo de tratamento e não sofrem adição de cloro), mas, por 

outro lado, não era esperado pelos alunos (já que na concepção deles, por essas águas serem 

cristalinas e com propriedades organolépticas agradáveis, poderiam ser consumidas sem maiores 

riscos). Este experimento comprova que o procedimento é simples, rápido e tem grande potencial 

para mudar uma pré-concepção errada dos alunos. 

Em alguns casos, os alunos coletaram amostras de águas contaminadas com nutrientes 

orgânicos em excesso (de origem agrícola ou de esgoto doméstico) em lagos, rios e ribeirões, e 

puderam observar o maior crescimento das raízes (em relação ao controle de água mineral), no 

teste de germinação de sementes de alface. Através da coleta de dados (medição de raízes), 

tratamento matemático (média aritmética), comparação de resultados, formulação de hipóteses e 

interpretação final, puderam concluir que a presença de matéria orgânica dissolvida nas amostras 

avaliadas foi determinante para o maior crescimento das raízes. 

No caso do ensaio ecotoxicológico com hidras, o qual é desenvolvido para a detecção de 

contaminantes químicos nas amostras de água pela observação de alterações morfológicas 

subletais e/ou letais nesses animais, apenas uma turma constatou um teste positivo com a 

visualização de alterações subletais (toxicidade crônica da amostra). Esse caso avaliou uma 

amostra de água de bica urbana possivelmente contaminada com algum composto químico tóxico 

à Hydra attenuata. Os alunos e a professora não puderam chegar a uma resposta conclusiva de 
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qual substância química excessiva seria responsável pelos efeitos observados, pois esse 

organismo é apenas um bioindicador de poluição da água, com sensibilidade a uma grande gama 

de substâncias inorgânicas e orgânicas. Entretanto, concluíram que aquela amostra de bica, 

embora aparentemente inofensiva, não poderia ser consumida pela população, tanto pela 

presença de efeitos tóxicos nas hidras, como também pela deteção de coliformes pelo ensaio do 

gás sulfídrico. 

A partir de 2017 o programa AGUAMIGA foi novamente reestruturado contando com a 

participação da Secretaria de Defesa do Meio Ambiente (SEDEMA) e a Coordenadoria de 

Educação Ambiental da Secretaria de Educação (SME), englobando mais atividades dinâmicas e 

oficinas, palestrantes convidados de órgãos ambientais e universidades, além do que fora 

realizado até 2016. Outra importante modificação foi o aumento do número de participantes, que 

passou a 40 professores e cerca de 1200 alunos anuais, ampliando o potencial multiplicador das 

ações propostas.  

 

CONCLUSÃO 

O SEMAE adota uma postura ativa em ações e programas ambientais que disseminam na 

sociedade valores sustentáveis e uso equilibrado dos recursos naturais, especialmente a água. O 

programa de educação ambiental AGUAMIGA é um importante elo entre o serviço público de 

abastecimento de água e a população do município, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável e a preservação do patrimônio ambiental de Piracicaba. O potencial papel 

multiplicador das ações educativas pelas crianças e jovens é fundamental para preservação e 

conservação da água e do meio ambiente e a melhoria na qualidade de vida e saúde da 

população. 
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RESUMO 

O Projeto Socioambiental Guardiões da Água surgiu a partir de uma exigência do Ministério das 

Cidades e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que disponibilizou recursos para a 

execução da 1ª e 2ª etapa da obra de reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Água 

Capim Fino, administrada pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (SEMAE). 

Inúmeras pesquisas e estudos elaborados por diversos organismos apontam que a água é o 

recurso natural mais comprometido do nosso planeta e se não houver conscientização quanto ao 

consumo racional, haverá situações muito difíceis. Para buscar soluções, um dos caminhos mais 

consistentes é a educação, a articulação e integração das políticas públicas.  

Através de atividades como cursos profissionalizantes, oficinas de eco sabão, apresentações de 

peça teatral, oficina de dança urbana, basquete, skate e graffiti, visitas à Estação de Tratamento 

de Água e ao Centro Poliesportivo Municipal, além de palestras sobre educação ambiental, o 

Projeto Guardiões da Água visa o cumprimento dos eixos definidos na Portaria 21 do Ministério 

das Cidades (Brasil, 2014), de Mobilização e Organização Comunitária, Geração de Renda e 

Educação Ambiental, objetivando atingir a população como um todo, através da adoção de 

práticas de proteção aos mananciais, ao uso racional da água e a disposição correta de resíduos. 

Palavras-chave: Projeto Socioambiental Guardiões da Água; Inclusão Social; Articulação de 

Políticas Públicas. 
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INTRODUÇÃO 

O presente projeto foi criado e está sendo desenvolvido no município de Piracicaba/São Paulo. O 

município ocupa uma área de 1.312,30 km² e está a uma distancia de 152 km da capital do estado 

e a 71 km de Campinas. Localiza-se em uma das regiões mais desenvolvidas do Estado, 

considerado polo de desenvolvimento e contando com importantes centros universitários e de 

pesquisa sucroalcooleira, tais como, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

(ESALQ/USP), a Faculdade de Odontologia de Piracicaba (UNICAMP), a Universidade Metodista 

de Piracicaba (UNIMEP), a Faculdade de Tecnologia de Piracicaba (FATEC); além da Fundação 

Municipal de Ensino, mantenedora da Escola de Engenharia de Piracicaba e de um campus do 

Instituto Federal de São Paulo.  

Sua economia está vinculada à produção agrícola e industrial, com destaque para o setor 

metalmecânico. Possui três Distritos Industriais e um Parque Tecnológico, chegando a ser o 52º 

maior PIB brasileiro em 2012, sendo ainda sede de um dos principais centros industriais da 

região.  

Além da importância econômica, Piracicaba ainda é um importante centro cultural de sua região. A 

Prefeitura Municipal conta com quinze secretarias e quatro autarquias. O Serviço Municipal de 

Água e Esgoto (SEMAE), uma autarquia, desenvolve este projeto socioambiental em parceira com 

a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

(SEMDES), a Secretaria de Defesa do Meio Ambiente (SEDEMA), a Secretaria Municipal de 

Esportes, Lazer e Atividades Motoras (SELAM) e a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda 

(SEMTRE) (Wikipédia Piracicaba). 

O Projeto Socioambiental Guardiões da Água teve início em 2012 como umas das exigências do 

Ministério das Cidades para viabilizar a disponibilização de recursos do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) sob contrato nº 0350.757-41 para a obra de reforma e ampliação da 

Estação de Tratamento de Água Capim Fino (ETA Capim Fino) – 1ª Etapa. Em 2012, a estação 

tinha capacidade nominal de tratamento de 1.300 L/s trabalhava no limite de vazão. Com a 

ampliação sua capacidade passará a 1.800 L/s. A 2ª etapa da obra, iniciada em 2016, com 

recursos do FGTS sob contrato nº 0429.849-25, ampliará a capacidade de tratamento para 2.000 

L/s. 

Em sua 1ª etapa, com duração prevista de quatorze meses, o projeto socioambiental teve como 

objetivo incentivar a população quanto ao uso racional da água, a adotar práticas de proteção aos 

mananciais, ao uso adequado da infraestrutura de esgoto e a dispor corretamente os resíduos, 

visando o desenvolvimento sustentável através de ações, propostas conjuntamente com as 

secretarias parceiras, envolvendo a comunidade da zona norte do município, com o 

desenvolvimento das atividades: dez oficinas de eco sabão, com o objetivo de motivar à coleta e 

reutilização do óleo de cozinha; ações socioambientais com crianças, através de treze 
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apresentações de peça teatral; visitas monitoradas à ETA e ao Museu da Água e participação de 

estudantes da rede municipal no plantio de duas mil mudas de árvores de espécies nativas 

regionais. 

Quanto aos cursos profissionalizantes, o oferecimento de oito cursos de instalador hidráulico e 

três cursos de jardinagem, proporcionando aos participantes noções sobre meio ambiente e 

capacitação em um ofício. 

Porém, inúmeros problemas surgiram no decorrer da obra (atraso da empreiteira, demora do 

envio de recursos pelo governo federal, paralisação da obra, encerramento de contrato e nova 

licitação, dentre outros), mas a CAIXA ECONOMICA FEDERAL exige a continuidade do projeto 

social, independente da situação da obra. Como todas as compras são realizadas através de 

licitações, de acordo com a Lei 8.666/93, sobraram recursos e algumas das atividades 

supracitadas foram reaplicadas e também novas atividades foram criadas, como as atividades 

lúdicas com as crianças das creches municipais, nas quais se utilizou apenas recursos humanos e 

materiais da empresa.  

Já a 2ª etapa, com duração prevista de vinte meses, iniciou-se em setembro de 2016, com 

previsão de término em abril de 2018. Essa obra se faz necessária para adequar a estação e 

otimizar as condições de tratamento, de forma a atender a demanda da cidade pelos próximos 15 

anos.  

Com o objetivo de fomentar a inclusão social de crianças, jovens e adultos através da articulação 

de políticas públicas de saneamento básico como as de desenvolvimento social, educação, 

trabalho e renda, esporte e lazer e de meio ambiente são propostas nesta etapa as seguintes 

atividades: 

Em parceria com a SEMTRE, cursos profissionalizantes de curta duração, com objetivo de 

capacitar as pessoas para ingressarem no mercado de trabalho ou de possibilitar renda através 

do trabalho autônomo ou informal, de forma a prover o mínimo para sua sobrevivência, 

emancipação, crescimento pessoal e profissional, possibilitando novas perspectivas de vida. 

Oficinas de dança urbana, basquete, skate e graffiti para a população juvenil de bairros 

periféricos, proporcionando a oportunidade de contato e conhecimento por meio de atividades 

teóricas e práticas, exercícios e dinâmicas diversas. Pois considerando os altos índices de 

criminalidade e tráfico de drogas em nosso município, crianças e adolescentes são os grupos de 

maior vulnerabilidade e embora os dados estatísticos apontem uma melhora material na qualidade 

de vida da população, denota-se que a massificação pela mídia, o consumismo imperativo, a 

exposição à violência, o enfraquecimento dos vínculos familiares, são fatores que inibem ou 

obstruem a formação do comportamento social e dos valores dos jovens nos dias atuais. Como 

consequência, muitos destes jovens entram em conflito com a lei, caracterizando-se como um 

grupo particular de adolescentes que dão entrada no Sistema de Justiça e nas instituições 
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públicas de atendimento social devido à inserção no mundo da delinquência juvenil. Assim 

propomos as atividades supracitadas em consonância com as diretrizes da Política Nacional 

Sobre Drogas (Brasil, 2006), em seu artigo 19 inciso IX que “o investimento em alternativas 

esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como forma de inclusão social e de 

melhoria da qualidade de vida” através da articulação entre as diversas secretarias, trabalho em 

redes e comunidades (Brasil, 2014). 

Ainda com relação aos jovens, também foram propostas em parceria com a SELAM, visitas ao 

Centro Poliesportivo Municipal, a fim de proporcionar às crianças do Projeto Desporto de Base 

uma oportunidade de interação com as diversas modalidades esportivas oferecidas em nosso 

município. 

Ainda como parte dos trabalhos, será formada uma comissão, composta pelos participantes dos 

cursos, oficinas e por lideranças comunitárias, com a finalidade de acompanhar o andamento da 

obra através de visitas trimestrais à Estação de Tratamento de Água (ETA). 

Em todas as atividades citadas são propostas a realização de palestras de educação ambiental e 

o uso de uma maquete móvel, que permitirá a visualização da ETA como um todo, mostrando 

como a unidade encontra-se fisicamente na atualidade e como as obras de ampliação e reforma 

irão modificá-la. Além disso, a maquete poderá ser exposta em várias áreas públicas existentes 

no município como o Museu da Água, o Aquário Municipal, a própria ETA e em eventos como o de 

encerramento do projeto e, futuramente, nos eventos de Exposição Ambiental em Piracicaba. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi elaborado e vem sendo executado por uma equipe de oito servidores, sendo duas 

assistentes sociais, um engenheiro, um biólogo, um técnico em química, uma psicóloga, uma 

escriturária, com formação em Letras e um escriturário com ensino médio. 

A seguir estão descritos os materiais e métodos utilizados em cada atividade proposta do projeto 

em sua 1ª etapa: 

Para realizar as oficinas de eco sabão (figura 1) firmou-se parceria com os Centros de Referência 

da Assistência Social (CRAS), que forneceram o espaço físico e selecionaram os participantes. As 

oficinas foram ministradas por um técnico em química. No final os participantes receberam um kit 

com as receitas e os materiais necessários para produzir o sabão em casa, além de uma camiseta 

e uma sacola ecológica. 
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Figura 1 – Oficina de eco sabão 

 

  

Para as atividades de apresentações teatrais (figura 2), visitas ao Museu da Água (figura 3), 

visitas à ETA (figura 4) e plantio de mudas (figura 5) foi firmada parceria com a SME, com a 

SEDEMA e com as escolas municipais da região norte, atingindo alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental. Foi contratada uma companhia teatral que apresentou a peça “O Pic Nic” e para a 

atividade das visitas foi fornecido transporte, lanche, camiseta, boné e kit pedagógico. Para a 

atividade do plantio de mudas, foi contratada uma empresa para preparo do terreno e realizar a 

maior parte do plantio. Foram levadas quatro salas do 5º ano para participar da atividade, as 

crianças plantaram algumas mudas e tiveram uma pequena explicação feita por um técnico 

ambiental sobre a importância dessa ação. O projeto forneceu o lanche e viabilizou o transporte 

através da Secretaria de Educação. 

 

Figura 2 – Apresentação teatral 
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Figura 3 – Visita ao Museu da Água 

 
 

Figura 4 – Visita à estação de tratamento de água 

 
 

Figura 5 – Plantio de mudas 
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Para realizar os cursos de instalador hidráulico (figura 6) também foi firmada parceria com os 

CRAS e com a empresa TIGRE. Os CRAS forneceram o espaço físico e selecionaram os 

participantes e a TIGRE enviou um técnico para ministrar as aulas. Foram oferecidos aos 

participantes um kit de ferramentas específicas, uma camiseta e um boné. 

 

Figura 6 – Curso de instalador hidráulico 

 

  

Já o curso de jardinagem (figura 7) foi uma parceria com a SEMTRE e a Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ). A SEMTRE selecionou os participantes e a ESALQ cedeu o 

local para as aulas teóricas e práticas além dos professores. O projeto participou oferecendo 

lanche, camisetas, bonés e kit de ferramentas específicas. 

 

Figura 7 – Curso de jardinagem 
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Para as atividades lúdicas com as crianças das creches (figura 8) foram elaboradas duas 

dinâmicas com o objetivo de conscientizar sobre o desperdício de água e sobre a preservação do 

meio ambiente. Foram oferecidas às crianças uma cartilha específica que já havia sido 

desenvolvida para as atividades de visita ao Museu da Água e ETA e uma caneca com o logotipo 

do projeto. 

 

Figura 8 – Atividade lúdica com crianças 

 

 

 

Para a escolha dos cursos da 2ª Etapa foi realizada uma pesquisa pela SEMTRE em parceria com 

a UNIMEP para diagnóstico da demanda de profissionais capacitados. Tal pesquisa apontou a 

Construção Civil como área de grande demanda de profissionais. Para contemplar o eixo de 

geração de trabalho e renda firmou-se parceria com a SEMTRE, que oferecerá cursos de 

pedreiro, encanador e eletricista. A metodologia dos cursos, o tempo de duração (de 3 a 6 meses) 

e o local serão definidos pela SEMTRE, que também emitirá com certificado de conclusão. Serão 

fornecidos kits de materiais de acordo com o curso e uma camiseta para cada participante. Os 

cursos de eletricista e encanador terão início em junho/2017 e o de pedreiro em julho/2017. 

Para as oficinas propostas, firmou-se contrato com a Casa do Hip Hop. Cada oficina terá duração 

de 3 meses, com duas aulas semanais de 1 hora, contando com uma apresentação pública no 

final de cada uma. Serão oferecidos uma camiseta e um boné (aba reta) para cada participante. A 

oficina de dança iniciou em março/2017. As demais estão previstas para julho/2017 – basquete, 

outubro/2017 – skate e janeiro/2018 – grafitti. 
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Para as visitas ao Centro Poliesportivo Municipal em parceria com a SELAM é proposta uma 

manhã ou tarde de atividades esportivas. As crianças fazem parte do Projeto Desporto de Base 

(SELAM). Serão oferecidos o transporte, o lanche e uma camiseta para cada participante. A 

previsão de início da atividade é junho/2017. 

Para formar a Comissão de Acompanhamento da Obra foi feito contato com a Secretaria 

Municipal de Governo, que intermediou uma reunião com diversos segmentos de lideranças 

comunitárias. A comissão acompanhará a obra em visitas trimestrais com a equipe técnica do 

projeto social e a equipe de engenharia responsável pela obra. Será oferecido o transporte da 

sede do SEMAE até a ETA. A primeira visita está programada para acontecer em 18/05/2017 e as 

próximas serão agendadas posteriormente, conforme o cronograma de atividades. 

As palestras de educação ambiental propostas para o final de cada atividade serão realizadas 

pelo biólogo da equipe do projeto e a maquete móvel proposta foi contratada e está em fase de 

execução. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Em termos quantitativos os resultados alcançados na 1ª etapa foram acima do esperado, devido a 

otimização dos recursos financeiros e materiais. Foram realizadas mais atividades do que o 

previsto, portanto mais pessoas foram alcançadas. Da mesma forma os resultados qualitativos 

foram maiores, pois foi atingida uma faixa etária não prevista (entre quatro e oito anos) com as 

atividades lúdicas ambientais nas creches. Em sua 1ª etapa, o projeto atingiu seis mil, novecentas 

e trinta e duas pessoas, conforme ilustrado na Figura 9. 

Foram realizadas dezenove oficinas de eco sabão, capacitando duzentas e noventa e seis 

pessoas. 

Quanto às atividades previstas com as crianças da rede municipal foram realizadas vinte e seis 

apresentações da peça teatral “O Pic Nic”, atingindo um público de cinco mil e vinte e dois alunos; 

trinta e duas visitas das crianças à ETA Capim Fino e Museu da Água, atendendo a mil e vinte e 

oito alunos e o plantio de duas mil mudas de árvores, o total de crianças atingidas foi de 84. 

No eixo de geração de trabalho e renda foram oferecidos nove cursos de instalador hidráulico, 

capacitando cento e sessenta pessoas e três cursos de jardinagem, atingindo sessenta e três 

pessoas. 

E por fim, foram realizadas treze atividades lúdicas sobre educação ambiental em creches, 

atingindo duzentas e setenta e nove crianças. 
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Figura 9 – Atividades da 1ª etapa 

 

 

Já nas propostas do projeto para a 2ª etapa espera-se atingir os resultados conforme Figura 10, 

com as seguintes atividades: Com os cursos profissionalizantes, espera-se atingir vinte pessoas 

em cada curso, sendo o total de sessenta pessoas; Nas oficinas de dança urbana, basquete, 

skate e grafitti espera-se envolver oitenta jovens; Nas visitas ao Complexo Esportivo Municipal 

espera-se envolver oitocentas crianças/adolescentes e por fim, com a Comissão de 

Acompanhamento da Obra espera-se envolver seis pessoas. 

 

 

Figura 10 – Atividades da 2ª etapa 
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho permitiu concluir que a articulação entre as políticas públicas é um dos 

caminhos para atingir a população do município em diferentes áreas e faixas etárias. Permeando 

entre educação básica e ambiental, geração de trabalho e renda, cidadania e desenvolvimento 

social, esporte e lazer, segurança e criminalidade e arte e cultura foi construída através do projeto 

uma teia de relações entre poder público e população, transformando, criando novas 

possibilidades, despertando interesses, atendendo as exigências do governo em benefício da 

qualidade de vida dos munícipes e da responsabilidade de cada um em preservar e proteger o 

meio ambiente.  
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RESUMO  

O Projeto de Uso Racional da Água em Escolas Públicas compõe o Programa Estadual de Apoio 

à Recuperação de Águas, denominado REÁGUA, coordenado pela Secretaria de Saneamento e 

Recursos Hídricos em apoio às ações de saneamento básico que contribuam para aumentar a 

disponibilidade e conservação hídrica em áreas de maior escassez no Estado de São Paulo. 

Inicialmente os recursos financeiros foram disponibilizados pela SANASA, (Sociedade de 

Abastecimento de Água e Saneamento S/A), reembolsados pelo Banco Mundial e Governo do 

Estado de São Paulo mediante a verificação de resultado das ações desenvolvidas. O presente 

trabalho tem por objetivo compartilhar a experiência da implementação do referido projeto 

destinado à redução de consumo de água em 200 (duzentas) escolas públicas instaladas no 

município de Campinas, pertencentes às redes municipal e estadual de educação. O projeto foi 

realizado envolvendo as áreas de engenharia e educação ambiental, que colaboraram para 

reduzir em 93% (noventa e três por cento) as perdas de consumo de água nas escolas e 

promover a perenidade das ações. A relevância deste trabalho concentra-se neste cenário e 

aponta evidências significativas deflagradas pela educação ambiental. 

Palavras-chave: uso racional da água; escolas públicas; educação ambiental, 

interdisciplinaridade, escassez hídrica. 

 

INTRODUÇÃO 

A escassez hídrica tem sido um problema a ser enfrentado por muitos municípios do Estado de 

São Paulo. O município de Campinas situa-se na região das bacias hidrográficas dos rios 
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Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), que apresenta escassez hídrica mesmo em tempos de 

chuvas regulares. Tal fato foi comprovado no ano de 2015, quando o Consórcio PCJ apresentou 

estudo sobre disponibilidade hídrica de suas bacias e constatou redução de 408 para 298,79 m³ 

por habitante/ ano, durante o período de estiagem.  

O município de Campinas é origem do Projeto de Uso Racional da Água em Escolas Públicas. 

Antecipando-se à crise hídrica, em dezembro de 2011, a SANASA (Sociedade de Abastecimento 

de Água e Saneamento S/A) foi à única companhia de saneamento a celebrar contrato de apoio 

financeiro a fundo perdido, integrando a primeira seleção do Programa REÁGUA (Programa 

Estadual de Apoio à Recuperação das Águas) tendo em vista ter apresentado requisitos 

necessários para sua inclusão, quais são: viabilidade técnica, financeira, ambiental e social. 

Na ocasião o projeto foi destinado a 100 (cem) unidades escolares, e, na segunda seleção, 

ocorrida em 2013, a SANASA obteve novo contrato ampliando as ações para mais 100 (cem) 

escolas. 

A seleção das unidades para intervenção foi realizada a partir dos dados relativos ao consumo 

diário per capita por aluno, em consonância com as diretrizes do Programa, que condiciona o 

atendimento de metas de redução por meio de inovação das instalações hidráulicas das unidades, 

a participação da comunidade escolar e a perenidade do projeto. 

Há escolas em que os dados relativos a consumo atingiram média de 70 (setenta) Litros de água 

por aluno por dia, pois além do volume utilizado nas atividades cotidianas, este índice pode ser 

atribuído a escolas que apresentavam instalações hidráulicas precárias e obsoletas. 

As escolas públicas, geralmente, adotam equipamentos de baixa qualidade, em função do critério 

de menor preço adotado pelos processos licitatórios e aponta que a ausência de manutenção 

preventiva e a demora na corretiva agravam as condições de uso (Ilha, 2005, apud Netto, Ed. 282) 

comenta ainda que a incidência de vazamentos é expressiva, uma vez que pelo fato da direção e 

usuários das unidades não serem responsáveis diretos pelo pagamento da conta, eles não tomam 

as providências necessárias. 

Por meio do Projeto foi possível constatar esta afirmação, pois as faturas de água são enviadas 

para os departamentos financeiros (ligados às secretarias de educação), ou sejam, os usuários e 

as equipes gestoras das unidades escolares têm conhecimento do consumo e do valor a ser pago 

mensalmente, o que não gera envolvimento deles para a solução de eventuais problemas.  

Por sua vez, o departamento responsável por manutenção corretiva ou preventiva, é acionado 

somente em casos de consumos muito elevados ou mediante ocorrência de vazamentos visíveis. 

Então, a possiblidade de vazamentos invisíveis ou possíveis desperdícios, tem pouca chance de 

serem consideradas. 

Este cenário indicou que adequações nas instalações hidráulicas e apoio na manutenção predial 

trariam condições de reduzir estes indicadores de consumo, no entanto, o atendimento de metas 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 965 

também foi condicionado à perenidade das ações. Por sua vez o envolvimento participativo da 

comunidade foi fator indispensável para que os resultados fossem alcançados.  

SCHMINK (1999) adverte sobre o significado de participação, pontua que as situações podem ou 

não ensejar o empoderamento das pessoas, pois há diversas concepções de como as pessoas 

participam ou poderiam participar em programas e projetos desenvolvidos.  

A educação ambiental traz possibilidades de promover a participação no sentido mais efetivo da 

prática, desde que deixe de adotar projetos determinados apenas para serem aplicados, sem dar 

espaço para ouvir a comunidade e tão pouco olhar para as especificidades locais.  

A relevância deste trabalho, esta na aplicabilidade de uma corrente da educação ambiental que é 

facilitadora de processos e propicia a emancipação e autonomia das comunidades envolvidas. 

Habitualmente as escolas são escolhidas para serem fomentadoras de projetos, em função da 

necessidade de promover variados temas de interesse público e social. Por isso é comum às 

escolas receberem os projetos prontos para serem aplicados. Ainda que destinados para a 

comunidade, é comum o fatos dos projetos serem voltados exclusivamente para profissionais da 

área pedagógica, o que faz com que a interdisciplinaridade seja promovida de maneira 

segmentada e sem sinergia nos processos.  

Esta experiência demonstra as possibilidades de promover a interdisciplinaridade de forma 

transversal e sinérgica para construção de novos paradigmas, mesmo em ambientes tradicionais 

como é o caso da educação formal. 

Assim o projeto foi desenvolvido no período de 2012 a 2016, envolvendo 200 unidades escolares 

das redes públicas municipal e estadual de educação, com abrangência do ensino infantil ao 

médio, incluindo educação de jovens e adultos.  

O objetivo deste trabalho é compartilhar esta experiência e inspirar práticas que concebam a 

educação ambiental dentre as tecnologias a serem consideradas na realização de projetos no 

âmbito do saneamento público brasileiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O programa REÀGUA apresenta o Normativo três que, estabelece a metodologia a ser utilizada 

para base de dados, as condições de sustentabilidade e as condições específicas para o 

cumprimento dos objetivos estabelecidos no contrato, submetidos a auditorias com implicações 

nos desembolsos financeiros.  

Por outro lado, ampliando as diretrizes impostas pelo Programa REÁGUA e alicerçando o 

conhecimento por suas estratégias de negócios, a SANASA definiu os métodos e incluiu outras 

metodologias para o desenvolvimento das ações de engenharia e educação ambiental no Projeto 

de Uso Racional da Água em Escolas Públicas. 
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Um software específico, desenvolvido na própria empresa, foi adotado para selecionar as 200 

(duzentas) unidades públicas de ensino instaladas no município de Campinas, a partir do 

monitoramento de consumo de água mensal de um total de 460 (quatrocentos e sessenta) 

escolas, permitindo classificar de forma decrescente, as que apresentaram maiores consumos 

diários de água. 

A identificação do consumo per capta de água e a meta de redução por escola foram 

determinadas por fórmulas orientadas pelo agente financiador indicando as metas de consumo 

estabelecidas para cada unidade (que foi monitorada continuamente para o apontamento de 

resultados). Estas correspondem a uma redução mínima de 25%, (vinte e cinco por cento), sendo 

que em nenhuma hipótese o consumo pode ultrapassar 25 (vinte e cinco) Litros de água per 

capta.  

O consumo médio de água diário é estabelecido pela divisão do consumo mensal em relação ao 

número de alunos matriculados em cada período, considerando dias letivos e períodos de 

medições. Estes dados foram calculados e disponibilizados em uma planilha denominada PIM 

(Plano de Implantação e Metas), a fim de que sirvam como referência para certificação de 

resultados e sejam atualizados ao longo do processo de implantação. 

No que diz respeito às edificações houve a instalação de equipamentos e dispositivos fabricados 

com princípios economizadores de água, detecção e reparo de vazamentos, manutenção 

hidráulica, substituição de vasos sanitários que demandam acima de 6 (seis) Litros por descarga, 

padronização da ligação de água com equipamentos para Sistema de Medição Remota de 

Consumo (SMR) e coleta de amostras de água para análises laboratoriais visando à manutenção 

da qualidade da água nos pontos de abastecimento, antes e após as intervenções. 

As torneiras adquiridas foram instaladas em cozinhas, bebedouros, lavatórios, lavanderias e áreas 

verdes, contemplando inclusive casos adaptados para alunos com necessidades especiais. As 

vazões foram ajustadas de acordo com os usos cotidianos, sendo 200 (duzentos) ml por 

acionamento nos lavatórios e bebedouro e entre 6 (seis) e 8 (oito) Litros por minuto para 

dispositivos das cozinhas. Os ajustes contaram com dispositivos que permitem vazão constante, 

independente das variações dos níveis de pressão proveniente dos pontos de consumo nas 

diferentes unidades contempladas no projeto.  

Além disso, foram adotadas torneiras anti vandalismo e de acesso restrito, com chave móvel para 

acionamento, objetivando inibir possíveis desperdícios causados por situações de vulnerabilidade 

do equipamento. 

As mangueiras utilizadas em áreas verdes passaram a dispor de esguichos reguláveis para 

acionamento somente em situações de uso, evitando o escoamento desnecessário. 

Ao longo da instalação de quipamentos e dispositivos, os responsáveis pela educação ambiental 

providenciaram para que a equipe técnica da SANASA fosse acompanhada pelos usuários, para 
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que eles indicassem particularidades quanto ao uso da água nos pontos de consumo, como por 

exemplo, casos em dispositivos eram utilizados para outras finalidades 

Simultaneamente a dinâmica de funcionamento das redes de educação e das unidades escolares 

foi sinalizando continuamente as possibilidades e necessidades para a intervenção no campo 

social. 

O requisito estabelecido, no REÁGUA, para o campo da educação ambiental, foi a implantação de 

um Programa de Educação Ambiental e Sanitária, trazendo liberdade para o prestador de serviços 

definir a metodologia a ser aplicada para este fim. Esta abertura ampliou as possibilidades de 

construir coletivamente os processos respeitando a realidade local. 

Assim sendo, a proposta inicial foi de compor o referido programa com a formação de agentes 

multiplicadores, realização de oficinas educativas e pedagógicas, e a criação de mecanismos para 

a sustentabilidade do projeto. 

As metodologias adotadas foram compostas por atividades que fortaleceram as iniciativas 

existentes e permitiram adequações e construções de forma individual e coletiva, desenvolvendo 

processos que permitiram novos conhecimentos, trocas de experiências e validade das 

habilidades dos participantes. 

Para tanto, a formação de agentes multiplicadores foi realizada a luz das diretrizes propostas pelo 

Programa Nacional de Educadores Ambientais (PROFEA), em que é estabelecida uma estrutura 

denominada Arquitetura da Capilaridade, que possibilita emancipação e maior abrangência do 

território de atuação. 

Os encontros de formação foram destinados à participação de representantes de todos os 

segmentos da comunidade escolar, com turmas que reuniram zeladores, equipes de limpeza, de 

alimentação escolar, profissionais da área pedagógica, equipes gestoras tanto das escolas como 

das secretarias de educação. Também contou com pais de alunos estagiários e voluntários das 

escolas. 

O curso foi realizado em 6 (seis) edições, que contou com grupos diferentes em cada uma delas e 

turnos com possibilidades de horários para efetiva participação. O curso foi estruturado em 30 

(trinta) horas presenciais e 15 (quinze) horas não presenciais, que foram destinadas para 

atividades à distância no desempenho do papel de agente multiplicador e na interlocução do 

projeto em suas comunidades locais.  

No processo de formação, as vivências contaram com oficinas e palestras acompanhadas de 

rodas de diálogo, dinâmicas em grupo, práticas lúdico pedagógicas e espaço para troca de 

experiências, as metodologias aplicadas foram detalhadas e orientadas para serem 

compartilhadas pelos agentes multiplicadores, no âmbito de suas atividades funcionais. 

Como ferramenta de apoio para a realização de oficinas, foram projetados e desenvolvidos pela 

SANASA, dois veículos tipo furgão (Figura 1) adaptados como Laboratórios Móveis para o Uso 
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Racional da Água e Lançamento Consciente de Esgoto, contendo instalações com bancadas 

funcionais e equipamento hidrossanitários nos modelos instalados nas edificações (Figura 2). Os 

Laboratórios Móveis, utilizados como ferramenta de apoio, possibilitam apresentar informações 

sobre o projeto e demonstrar especificidades dos equipamentos adotados nos pontos de consumo 

de água das instalações prediais, bem como propiciar treinamento para reparos e manutenção. 

As atividades de educação ambiental envolveram a produção coletiva de práticas educativas e 

pedagógicas que foram registradas e organizadas no formato de coletânea, a serem 

disponibilizadas no site da SANASA contribuindo com literatura sobre o tema gerador do projeto. 

 

Figura 1 – Imagem externa dos Laboratórios Móveis  

 

 

Figura 2 – Vistas Internas dos Laboratórios Móveis  
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Com a implantação do programa foi possível constatar os benefícios alcançados, no que se refere 

à economia do consumo de água, bem como os resultados trazidos pelo envolvimento comunitário 

em decorrência das atividades de educação ambiental.  

O indicador quantitativo, esta apresentado. na Figura 3 que apresenta a média do consumo 

mensal para as 200 escolas, no período de 2011 a 2016. Nele é possível constatar que houve 

significativa redução do consumo de água após a implementação do programa, uma vez que o 

consumo apresentava cerca de 38.000 m³, medido em 2011 e reduziu para cerca de 17.000 m³, 

medidos em 2016, significando uma redução de 61% nos volumes que excediam os usos 

necessários de água.  

Considerando consumo per capita de volume de 110 Litros por pessoa por dia, conforme 

recomendado pela ONU (Organização das Nações Unidas) a redução verificada no consumo, 

seria suficiente para abastecer cerca de 6.300 pessoas mensalmente. 

 

Figura 3 – Consumo Médio Mensal das 200 escolas X Ano 

 

 

A Figura 4 apresenta a distribuição numérica e percentual das unidades em termos de alcance 

das metas. Nele é possível constatar que 93 % das unidades escolares atingiram as metas de 

redução de consumo e 7% das mesmas não lograram êxito 

Os resultados encontrados permitem dizer que o trabalho desenvolvido foi exitoso. É possível 

dizer ainda que o resultado foi impactado por situações não previstas, como de escolas que ao 

longo da fase de medição de resultados, alteraram seu regime de funcionamento e passaram a 

atender alunos em período integral. 
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Figura 4 – Atendimento das metas nas Unidades Escolares 

 
 

Como indicador qualitativo, aponta-se que o apoio e envolvimento dos agentes multiplicadores, 

representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, viabilizou a inclusão do Projeto de 

Uso Racional da Água em Escolas Públicas, no Projeto Político Pedagógico das unidades 

escolares, esta providência propicia a continuidade das ações propostas consequentemente 

atende a diretriz de perenidade do projeto. 

Dentre os indicadores quantitativos, mensurados para o período de 2012 a 2015, o projeto formou 

643 (seiscentos e quarenta e três) agentes multiplicadores e realizou 568 (quinhentos e sessenta 

e oito) oficinas, conforme apontado no gráfico ilustrado na Figura 5. 

No curso de formação de agentes multiplicadores, os encontros trouxeram um desenvolvimento 

temático propício a reflexões e discussões que possibilitaram a compreensão da interdependência 

entre os aspectos socioambientais e econômicos que compõe o meio ambiente, frente às 

questões hídricas trazidas pela implantação do projeto.  

Vale destacar que no ano de 2016 o curso de formação não foi promovido, pois durante o ano o 

trabalho foi destinado ao apontamento de resultados, referentes ao período de auditorias para 

certificação dos parâmetros de sustentabilidade do projeto nas escolas.  

 
Figura 5 – Oficinas realizadas e agentes multiplicadores formados por temporada do curso 
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As oficinas não foram encerradas, pois elas compõem as ações de sustentabilidade do projeto. 

Desta forma, elas são realizadas de forma continuada, tanto pelos agentes multiplicaodres, como 

pela equipe de edudação ambiental da SANASA. As atividades com os laboratórios foram 

ampliadas para todas as escolas instaladas no município incluindo outros segmentos institucionais 

e tornou-se um programa denominado Ciclo da Água no Saneamento (CASA), que aborda 

questões que permitem a compreensão do protagonismo do usuário de modo a adotar ações que 

contribuam com o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Dentre os mecanismos de sustentabilidade do projeto também é importante destacar o Sistema de 

Medição Remota de Consumo (SMR), que permite aos usuários e gestores da unidade escolar, o 

monitoramento on line do consumo de água, em que independente de consultas diárias, identifica 

consumos anormais e envia alarmes tanto para os usuários como para os departamentos 

responsáveis pela manutenção predial das escolas. 

Analisando o projeto como um todo, é possível afirmar que a substituição dos componentes 

hidráulicos por outros mais econômicos, certamente contribuiu para a redução de consumo 

mensal de água. Porém há de se considerar que a estabilidade do resultado obtido, esta 

associada às mudanças de comportamento humano que foram deflagradas pela educação 

ambiental.  

Na qualidade de prestadora de serviços, a SANASA contou com o conhecimento técnico de seu 

próprio quadro de funcionários, à frente das ações de engenharia e educação ambiental, porém 

estes especialistas encontraram grandes desafios frente às especificidades de cada edificação e 

particularidades da diversidade dos atores sociais ligados às redes de educação. 

A soma destes fatores fortaleceu a expertise técnica dos representantes desta empresa, que 

compartilhou os conhecimentos adquiridos com os órgãos responsáveis pela operacionalização 

das escolas públicas municipais e estaduais.  

No âmbito das ações de educação ambiental, no decorrer do processo de formação dos atores, foi 

construído de forma coletiva um Guia de Manutenção e Conservação dos Equipamentos (Figura 

6), contendo, inclusive, especificações técnicas. Também foi produzido um Manual Prático (Figura 

7) que traz informações inerentes ao projeto. Estes materiais foram disponibilizados no site da 

SANASA por meio de senha de acesso,  
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Figura 6 – Imagem da Capa do Guia de Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

 

 

 

Figura 7 – Imagem da Capa do Manual Prático 

 

 

 

Estes documentos são expressivos tanto para propiciar o entendimento sobre o projeto para 

novos integrantes das redes de educação, como para possibilitar que futuras aquisições de 

equipamentos sejam adequadas para todas as edificações de escolas públicas, considerando o 

custo benefício, nos processos licitatórios, além de permitir a replicação para outras escolas da 

rede pública. 
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CONCLUSÃO 

Em função das atividades desenvolvidas é possível dizer que embora tenham sido implementadas 

ações técnicas pelo setor de engenharia, gerando avanços acerca da diminuição do consumo e 

desperdício de água, o Programa de educação ambiental foi fundamental para a criação de 

mecanismos que permitiram a sustentabilidade das ações, pois promoveu a interdisciplinaridade e 

a sinergia, que são fatores necessários para o atendimento das diretrizes do projeto de forma 

integra e concisa.  

A adoção de metodologias participativas foi decisiva neste contexto. Implementar o referido 

programa, partiu da concepção que o processo seria construído coletivamente, tendo como 

princípio, que a comunidade escolar deva atingir todas as pessoas que estão direta ou 

indiretamente ligadas à escola. 

É importante esclarecer que construir coletivamente por meio da interdisciplinaridade pode ou não 

promover processos interativos, depende da maneira que se utiliza métodos que permitam em sua 

práxis a troca de saberes, e, que as pessoas se manifestem enquanto individuos e coletivos de 

forma crítica e emancipatória. 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao fato de é que, as unidades ficaram mais 

preparadas para enfrentar eventuais períodos de escassez hídrica, pois passaram a contar com 

equipamentos e dispositivos economizadores. Além disto, atividades educacionais que permitiram 

construir conhecimentos de práticas de uso racional adequadas aos múltiplos e cotidianos usos da 

água,  

Nesse sentido, embora o município de Campinas não tenha enfrentado uma grave crise hídrica, 

tal como ocorreu em outros municípios da bacia hidrográfica, as comunidades envolvidas no 

projeto, atualmente, se encontram mais preparadas para o enfrentamento de problemas desta 

natureza. 

Os resultados deste trabalho demonstram que o alinhamento das ações de engenharia e 

educação ambiental; cumpriram os desafios de adequar às precárias instalações prediais, 

permitiram que os usuários e equipes gestoras passassem a conhecer os volumes de água 

utilizados em cada edificação, favorecendo o comprometimento comunitário para tomar as 

providencias necessárias, mediante alterações no consumo de água da unidade escolar. Além de 

instrumentalizar tecnicamente os setores responsáveis pela manutenção predial. 

Como resultado direto, esta experiência define a importância da concepção da educação 

ambiental como facilitadora de processos efetivos para que projetos estejam em consonância com 

os aspectos ambientais econômicos e sociais inerentes ao saneamento público, de forma a 

contribuir com a solução de problemas enfrentados para favorecer o bem comum. 
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RESUMO  

O objetivo da presente pesquisa foi verificar o  nível de adesão dos autores quanto as orientações 

recebidas na construção dos artigos científicos publicados na Exposição de Experiências 

Municipais de Saneamento (EEMS) dos anos de 2015 e 2016, bem como sua satisfação com o 

trabalho realizado pelo grupo de orientadores. Foi realizada uma quantificação do incremento dos 

trabalhos orientados ao total de artigos apresentados na EEMS nos dois anos estudados.Também 

foram levantadas informações referentes ao perfil do orientando, o processo de aceitação, 

orientação e conclusão do artigo e sugestões ao evento com o objetivo de obter dados para 

subsidiar a melhoria contínua do projeto de orientação. Foi utilizado como método a ferramenta do 

Google Docs, Formulários do Google, para o levantamento dessas informações, contendo 13 

questões relacionadas ao tema. Com base nos dados de artigos publicados com e sem 
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orientações foi possível observar um incremento de 15,1% e 20,8%, respectivamente em relação 

ao total de trabalhos aceitos para apresentação na 19ª e 20ª EEMS. O quantitativo de trabalhos 

enviados a orientação e os que efetivamente finalizaram e apresentaram seus trabalhos foi de 

59,4% na 19ª EEMS e 75,8% na 20ª EEMS. Dos 60 autores pesquisados, 45% responderam os 

formulários, destes 23 (85%) informaram que aceitaram a orientação, sendo que cinco deles não 

concluíram a revisão do artigo. O presente trabalho permitiu concluir que houve uma adesão 

satisfatória por parte dos autores de trabalhos técnicos, em especial daqueles autores que 

possuem pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado). Com as sugestões e 

comentários obtidos pelos autores orientados será possível a adequação do procedimento de 

orientação, subsidiando as ações para os próximos eventos. 

Palavras-chave: pesquisa; congresso; produção científica; ASSEMAE 

 

INTRODUÇÃO 

A disseminação do conhecimento é de suma importância para o crescimento técnico e científico 

de uma sociedade, sendo reconhecida ao longo dos tempos e utilizando diferentes canais de 

comunicação (OLIVEIRA, 2005). No entanto, existe uma lacuna entre as comunidades técnica e 

científica, onde os trabalhos realizados e desenvolvidos em campo nem sempre são difundidos e 

replicados para o meio acadêmico ou para outros órgãos que poderiam utilizar o conhecimento 

adquirido. Em muitas vezes verifica-se a dificuldade no detalhamento em um documento do que 

foi feito na prática. Tem-se observado que profissionais que se identificam trabalhando em campo 

e realizando experimentos, nem sempre se interessam por transferir de forma ampla esse 

conhecimento, isso pode estar associado a dificuldade na formatação e apresentação de um 

trabalho conforme normas e regras exigidas pelos órgãos responsáveis pela divulgação. 

Pereira (2012) ressalta a importância dos artigos científicos, pois por meio deles as informações e 

experiências dos autores se transformam em conhecimento que pode ser replicado se tornando 

de domínio público. Para isso, a estrutura do artigo deve permitir o entendimento do leitor, sendo 

constituído na maioria das áreas pelas seções: introdução, material e métodos, resultados e 

discussão e conclusão. 

Segundo Oliveira (2005), a divulgação do andamento e dos resultados das pesquisas é de vital 

importância para que o ciclo da comunicação científica se complete (pesquisa – divulgação – 

leitura – validação e aceitação pelos pares – pesquisa), proporcionando o progresso da ciência 

com a geração de novos conhecimentos ou utilização de conhecimentos já produzidos. 

Nesse contexto, encontrar uma forma de facilitar a difusão das práticas exitosas torna-se um 

desafio, existindo a necessidade de aproximar os profissionais que atuam em contato direto com 

as atividades em campo com os profissionais da área acadêmica. 
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Mueller (2005) constatou que os pesquisadores das áreas de Engenharias, incluindo a área de  

saneamento, dão clara preferência aos congressos nacionais para publicarem suas experiências 

científicas, destacando a importância da promoção de eventos que disseminam esse tipo de  

conhecimento.  

Dessa forma, a Associação do Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE) vem ao longo 

dos últimos 20 anos organizando a Exposição de Experiências Municipais em Saneamento 

(EEMS), evento que possibilita que sejam divulgadas as práticas obtidas pelos órgãos 

relacionados ao saneamento, sendo no ano de 2015 iniciados trabalhos de orientação a uma 

parte dos autores que mostraram dificuldade em expor suas práticas profissionais em forma de 

artigo técnico-científico. 

Portanto, o objetivo da presente pesquisa foi verificar a adesão dos autores quanto as orientações 

recebidas, bem como sua satisfação com trabalho realizado e o levantamento de sugestões a fim 

de subsidiar a melhoria contínua e promover da melhor forma possível o conhecimento dos 

profissionais da área de saneamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Devido à dificuldade observada em uma parcela dos autores em expor suas práticas no formato 

de artigo técnico-científico, em 2015 foi iniciado um trabalho de orientação a uma parte dos 

autores que submeteram trabalhos para a EEMS. Na 19ª EEMS foi realizada orientação para os 

autores visando a apresentação em forma de pôster, já na 20ª EEMS alguns trabalhos, que 

inicialmente seriam apresentados na forma de pôster, receberam orientação para que pudessem 

ser apresentados na forma oral. 

 

Critérios para seleção dos trabalhos para orientação 

Para a seleção dos trabalhos apresentados na EEMS, foi realizada uma avaliação do resumo 

expandido submetido pelo autor por três avaliadores, que além de atribuir notas, indicaram em 

qual modalidade o trabalho se enquadraria, ou seja, para apresentação oral ou pôster. Esses 

avaliadores compreendiam profissionais da área de saneamento e meio ambiente, dentre eles 

docentes universitários e acadêmicos de mestrado e doutorado. 

Após as avaliações, foram estabelecidos critérios para seleção dos trabalhos, no caso da 

modalidade oral, resultou na lista dos trabalhos aprovados e não selecionados.  Na etapa de 

seleção dos trabalhos que necessitavam de orientação foi seguido o mesmo processo. No caso 

da modalidade oral, o critério utilizado foi obter duas indicações para apresentação nessa 

modalidade e uma para não apresentação. Enquanto que na modalidade pôster eram necessárias 

duas indicações nessa modalidade e uma para não apresentação.  
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Por meio da identificação dos trabalhos que não teriam condições satisfatórias para apresentação, 

foi realizado um convite, via e-mail, ao autor principal de cada trabalho. Nesse convite foi 

explicado quais seriam os procedimentos para orientação e no caso de resposta positiva do autor, 

foi designado um orientador. 

O grupo de orientadores foi composto por professores, mestrandos e doutorandos da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). A distribuição dos trabalhos foi realizada de acordo com a 

área de conhecimento de cada orientador, buscando maior interação e qualidade em seu 

desenvolvimento. 

Durante um período de 45 dias a construção do trabalho completo foi realizada por meio da 

orientação dos autores via e-mail e se necessário por contato telefônico. Após a conclusão, o 

trabalho completo foi submetido e apresentado durante a EEMS. 

 

Análise da aceitação das orientações  

Para verificação do comportamento dos autores em relação ao desenvolvimento e conclusão dos 

trabalhos com orientação, foi realizado um levantamento dos dados referentes às seguintes 

variáveis: quantidade de aceites e negativas dos autores, trabalhos sob orientação publicados, 

trabalhos sob orientação não concluídos e quantidade de trabalhos por tema publicados. 

Posteriormente essas informações foram tabuladas e analisadas. 

Buscando a discussão dos resultados de forma mais abrangente além de obter dados que 

influenciaram na desistência ou não durante o trabalho realizado pelos orientadores, foi enviado 

ao autor principal de cada trabalho um questionário com perguntas relativas ao perfil do autor, ao 

método de abordagem e orientação e, por fim, de conclusão e apresentação dos trabalhos. Para 

isso foi utilizada a ferramenta do Google Docs, Formulários do Google, que possibilitou, de forma 

rápida e acessível, a troca de informações. Foram enviados 60 formulários aos respectivos 

orientandos que participaram nos anos de 2015 e/ou 2016. As questões que compõem o 

formulário estão descritas a seguir: 

 

1. Qual é o seu nível de escolaridade? 

(  ) Ensino fundamental (1º grau); (  )Ensino médio (2º grau); (  )Ensino Superior;  

(  )Especialista/Mestre/ Doutor 

2. Qual é o seu vínculo com o setor de saneamento? 

(  )Funcionário; (  )Consultor; (  ) Acadêmico(Estudante ou Professor); (  )Outro 

3. Você aceitou a orientação recomendada? (  ) Sim (  ) Não. Em caso negativo, qual o motivo? 

4. O primeiro contato realizado via e-mail foi esclarecedor? (  ) Sim (  ) Não 

5. Quais os meios de comunicação utilizados para a orientação? (  ) Email;  

(  ) Contato Telefônico;(  ) Mensagem; (  ) Outro 
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6. Os meios de comunicação utilizados foram suficientes para orientação? (  ) Sim (  ) Não 

7. O período para conclusão do trabalho foi suficiente? (  ) Sim (  ) Não 

8. As modificações sugeridas pelos orientadores são de fácil entendimento? (  ) Sim (  ) Não 

9. Atribua uma nota de 0 a 10 para a orientação recebida. 

10.  Você concluiu a revisão do seu artigo com o seu orientador? (  ) Sim (  ) Não 

11. Você compareceu para a apresentação do seu trabalho na EEMS/ASSEMAE? (  ) Sim (  ) 

Não. Caso não tenha comparecido, qual foi o motivo? 

12. A orientação trouxe novos conhecimentos relacionados a elaboração de artigos?  

(   ) Sim (   ) Não 

13. A orientação trouxe conhecimentos que auxiliaram ou auxiliarão no desenvolvimento das suas 

atividades profissionais? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação a quantificação de trabalhos publicados sob o mecanismo adotado de orientação aos 

autores de trabalhos, foi possível observar um incremento de 15,1% e 20,8%, respectivamente em 

relação ao total de trabalhos aceitos para apresentação na 19ª e 20ª EEMS (Tabela 1). Em 2015 

(19ª EEMS) todos os trabalhos aceitos para apresentação na forma de pôster receberam 

orientações para adequação dentro das normas técnicas do trabalhos a ser apresentado. Já em 

2016 (20ª EEMS), o incremento de 63,0% dos autores dos trabalhos em forma de pôster e 8,6% 

na forma oral receberam orientação. 

 

Tabela 1 – Comparação entre a quantidade de trabalhos publicados sob orientação em 

função da quantidade de trabalhos publicados em 2015 (19ª EEMS) e 2016 (20ª EEMS). 

Ano 

Quantidade de 

Trabalhos Publicados 
Quantidade de Trabalhos Publicados sob orientação 

Total Oral Poster 
Total Oral Poster 

Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

2015 126 107 19 19 15,1 0 0,0 19 100,0 

2016 120 93 27 25 20,8 8 8,6 17 63,0 

 

 

Foi observada uma grande adesão em relação a aceitação da orientação e desenvolvimento do 

artigo. Na Tabela 2, se pode observar que a relação entre quantidade de trabalhos enviados a 

orientação e os que efetivamente finalizaram e apresentaram seus trabalhos foi de 59,4% na 19ª 

EEMS e 75,8% na 20ª EEMS. 
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Tabela 2 – Quantidade de trabalhos que finalizaram a orientação e as desistências em 

função do total indicado para orientação em 2015 (19ª EEMS) e 2016 (20ª EEMS). 

Ano 

Quantidade de 

Trabalhos Aceitos 

para Orientação 

Quantidade de Trabalhos 

Publicados sob orientação 

Quantidade de Trabalhos sob 

orientação que desistiram 

Total oral pôster 
Total oral pôster Total oral pôster 

nº (%) nº (%) nº (%) nº (%) nº (%) nº (%) 

2015 32 0 32 19 59,4 0 0,0 19 59,4 19 40,6 0 0,0 13 40,6

2016 33 9 24 25 75,8 8 88,9 17 70,8 25 24,2 1 11,1 7 29.2

 

 

Com relação aos convites enviados, foi constatada apenas a recusa de 1 autor na 19ª 

EEMS, caracterizando 96,9% de aceite e, 100% de aceite na 20ª EEMS, não sendo reportada 

nenhuma recusa. Vários foram os comentários de aceite e agradecimento, entre todos podemos 

destacar: 

“Prezados. Ficamos muito honrados por estar entre 

os escolhidos e, queremos a orientação para o 

trabalho final. Aguardo contato. Atenciosamente” 

 
“Inicialmente, quero lhe agradecer pela 

oportunidade de participar da ASSEMAE 2015. 

Neste sentido, informo que tenho interesse em 

apresentar o artigo na forma de pôster, sob a 

supervisão de um orientador. Aguardo retorno e fico 

à disposição para esclarecimentos” 

 

Formulários 

Dos 60 autores pesquisados, 45% (27) responderam o questionário e 55% (33) não responderam. 

Em relação ao perfil dos autores pesquisados foi possível perceber que quanto à escolaridade, os 

especialistas, mestres e doutores representam 74% (20), enquanto que aqueles de nível superior 

e médio correspondem a 22% (6) e 4% (1), respectivamente.  

No que se refere ao cargo que ocupam dentro do setor de saneamento, 70% (19) são funcionários 

de empresas, 11% (3) são consultores, 15% (4) professores ou acadêmicos e 4% (1) empresário. 

É possível verificar uma participação considerável de profissionais com pós-graduação no evento 

além de seu vínculo profissional com as empresas de saneamento, correspondendo a 73% (14) 

daqueles que atuam como funcionários. Esse resultado mostra a interação entre o meio 

acadêmico e as empresas de saneamento, onde os problemas bem como as soluções 
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encontradas contribuem para a comunidade científica, quando são publicados em eventos com 

visibilidade e com a presença dos profissionais da área. 

Dentre os 27 respondentes, 23 (85%) informaram que aceitaram a orientação, sendo que cinco 

deles não concluíram a revisão do artigo. Um fato a ser abordado é o período para orientação, 

pois quatro que não concluíram afirmaram que o tempo para conclusão do trabalho definitivo não 

foi suficiente para a adequação conforme as sugestões dos orientadores.  

Outro fator importante a ser destacado foi a falta de recursos financeiros fornecidos pela empresa 

onde os autores possuem vínculo, sendo que três dos entrevistados que aceitaram a orientação 

não compareceram ao evento alegando essa restrição. Dessa forma, o incentivo aos funcionários 

é fundamental para o crescimento e aprimoramento da divulgação do conhecimento científico 

produzido no âmbito do setor de saneamento. 

Buscando uma melhor interação entre o autor e o seu orientador, bem como a qualidade do 

trabalho em termos técnicos, os orientadores foram destinados aos autores que possuem uma 

área de conhecimento semelhante. Portanto no intuito de verificar a atuação desse profissional, no 

questionário foi pedido que o autor atribuísse uma nota de 0 a 10, a orientação recebida. A média 

obtida das 23 orientações foi 8,6 com notas que variam de 4 a 10, com predominância de notas 

acima de 8. Observa-se uma boa aceitação do trabalho desenvolvido, corroborando com o 

resultado das questões que tratava sobre a contribuição dos conhecimentos adquiridos nesse 

processo, tanto na elaboração de outros artigos científicos quanto no desenvolvimento de suas 

atividades no cargo que ocupa, com 78% dos entrevistados afirmando a aquisição de novos 

conhecimentos. 

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho permitiu concluir que houve uma adesão satisfatória por parte dos autores de 

trabalhos técnicos, em especial daqueles autores que possuem pós-graduação (especialização, 

mestrado ou doutorado). Além disso, foi possível observar que os técnicos das empresas de 

saneamento estão capacitados e já fazem uma integração entre as empresas e as universidades, 

contribuindo para a divulgação das experiências durante o trabalho.  

Como resultado das orientações, houve um um incremento significativo de trabalhos publicados 

na 19ª e 20ª EEMS, mostrando sua eficiência na busca pela promoção do conhecimento, 

agregando mais profissionais ao evento e na discussão do saneamento no Brasil. 

Sabendo da importância do artigo científico e da sua abrangência, por meio do projeto de 

orientação ocorreu uma melhora significativa na qualidade dos trabalhos apresentados, 

possibilitando a sua disseminação e utilização., cumprindo o papel da produção científica. 

Com as sugestões e comentários obtidos pelos autores orientados será possível a adequação do 

procedimento de orientação, subsidiando as ações para os próximos eventos. 
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Para que a avaliação do projeto seja contínua, assim como os resultados satisfatórios, é preciso 

que pesquisas no âmbito deste artigo continuem a ser realizadas, agregando mais informações 

aos anos subsequentes.  
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RESUMO  

O presente trabalho apresenta o Programa Análise de Consumos Elevados, implantado na 

COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo e avalia os resultados obtidos nos 

primeiros seis meses de implantação. O propósito do programa foi, além de coibir o desperdício, 

estabelecer uma relação mais pró-ativa por parte da COMUSA, onde o Setor de Atendimento 

analisa casos em que há um consumo excepcional para aquela economia igual ou superior a 

50m³ e entra em contato com o usuário para averiguar as possíveis causas do consumo, e nos 

casos de vazamento não visível constatado, orienta o usuário como proceder. O método 

elaborado para aplicação do programa envolve a análise do consumo para se detectar anomalias 

no consumo, que possa indicar perdas. Ao se identificar as anomalias, os consumidores são 

contactados para se verificar perdas por vazamentos. Se houverem reparos, é realizada uma 

vistoria e ocorrem ajustes nas faturas de consumo. Os resultados indicaram que ocorreram 

diminuição de vazamentos  e consequentemente de perdas, sendo que o método programa pode 

ser implantado em outros municípios. 

Palavras-chave: Consumo elevado, Controle de Perdas, Atendimento ao Público. 
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INTRODUÇÃO 

É assunto recorrente, na área de saneamento, a importância da redução e controle de perdas de 

água em redes de abastecimento. 

As perdas de água podem ser classificadas em Perdas Reais e Perdas Aparentes. As perdas 

decorrem principalmente por meio de vazamentos, consideradas Perdas Reais e de erros de 

medição, consideradas de Perda Aparente (BRASIL, 2014), acarretando inúmeras consequências 

negativas, tanto à companhia de saneamento como aos consumidores.  

Nas Unidades de Atendimento da COMUSA – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, 

uma das demandas mais recorrentes dos usuários, é o de consumo medido elevado, numa média 

de 117 reclamações ao mês, muitas vezes por conta de vazamento interno. Esse tipo de perda, 

apesar de medida e identificada, acaba por não gerar receita para a Autarquia. 

 O assunto envolve diversas áreas da Administração Pública, pois diz respeito às questões 

ambientais, aumentando a exploração de recursos naturais, às questões sociais e à arrecadação. 

Com intuito de minimizar transtornos decorrentes de consumos elevados individuais, diminuir o 

número de atendimentos presenciais, diminuir o desperdício de água que os vazamentos 

acarretam e estabelecer uma melhor relação entre COMUSA e população, os setores de 

Faturamento e Arrecadação, Leitura, Obras e Atendimento desenvolveram no segundo semestre 

de 2016 o Programa Análise de Consumos Elevados. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os métodos utilizados no Programa, bem como 

as ações executadas e os resultados obtidos no Programa, apresentando os indicadores dos 

primeiros seis meses de apuração. 

Ao vislumbrar o resultado desses primeiros meses, a COMUSA já tem condições de avaliar se o 

Programa necessita de alguma modificação e se está atingindo os objetivos propostos e trazendo 

benefícios para as áreas envolvidas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A necessidade desse estudo se deu para avaliar os primeiros resultados da implementação do 

Programa Análise de Consumos Elevados, que iniciou a partir de setembro de 2016, buscando 

uma abordagem mais pró-ativa do setor de atendimento da COMUSA com a população. 

Conforme Levi e Weitz (2000), o atendimento ao público é uma atividade que corresponde todos 

os programas da empresa que tornam a experiência de compra de bens e serviços 

recompensadora a seus clientes. Complementam os autores que é importante que a empresa crie 

mecanismos para identificar e registrar as necessidades, reclamações e sugestões fornecidas 

pelos clientes. 

Corroboram com essa ideia Hamel e Prahalad (1995, apud ALVAREZ, 2015), que entendem que 

a empresa deve se antecipar ao entender as necessidades de seus clientes, pois muitas vezes os 
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clientes nem sabem do que precisam e um Setor de Atendimento é essencial para auxiliar na 

identificação dessas necessidades. 

De acordo com Moraes (2015), o mercado está exigindo cada vez mais dos profissionais. As 

empresas passam a buscar no atendimento o seu diferencial, onde a qualidade deve ser 

percebida por quem vai usufruir do serviço. Sendo assim, a organização, pública ou privada, que 

se propõe a oferecer qualidade, deve conhecer as atitudes e preferências básicas de cada 

usuário/cliente, ou grupo de clientes, e é importante ter como foco principal as necessidades e 

expectativas dos clientes. 

Também de acordo com os autores, Carrijo (2001) entende que as funções de um Setor de 

Atendimento vão além de fornecer informações e documentos ou encaminhar pessoas e sim, agir 

com presteza e segurança nas informações a fim de oferecer um ambiente agradável e de acordo 

com os anseios dos usuários do serviço público. 

Sendo assim, Pereira e Spink (2005, p. 24) completam que “A Administração Pública eficiente 

passa a ter valor estratégico, ao reduzir a lacuna que separa a demanda social e a satisfação 

dessa demanda”. 

Com base nesses conceitos de atendimento ao público, a COMUSA atende seus usuários nos 

casos de consumos elevados decorrentes de vazamentos internos, sendo pertinente para esse 

estudo traçar os principais conceitos sobre perdas. A Associação Internacional da Água define 

perdas como “toda perda real ou aparente de água ou todo o consumo não autorizado que 

determina aumento do custo de funcionamento ou que impeça a realização plena da receita 

operacional”. 

Nos vazamentos internos, o consumo foi medido, porém após a identificação e conserto do 

vazamento não visível, foi recalculada a fatura, sendo assim, não convertido em receita. 

Conforme a Sabesp, a Organização das Nações Unidas limita que cada pessoa necessita de 3,3 

m³ ao mês, atingindo cerca de 110 L/dia de água para atender as necessidades de consumo e 

higiene. Porém, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 L/dia. 

Já a COMUSA, em um de seus materiais informativos, apresenta a seus usuários um quadro que 

demonstra que a média mensal por pessoa é entre 3 e 6 m³/mês, informando que se ultrapassar 

essa média, o usuário deve entrar em contato com a COMUSA. 

 Antes da implantação do sistema, a abordagem da COMUSA era passiva, aguardando o usuário 

entrar em contato pelos canais de atendimento para então iniciar o processo para recálculo, que 

iniciava com uma Ordem de Serviço para identificar o vazamento interno.  

O programa foi desenvolvido após analisar a competência 05/2016, onde foram identificados 126 

usuários de economia residencial com consumos iguais ou maiores que 50 m³. 
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Foram utilizados dados obtidos no sistema SISAN, base de dados da COMUSA, a fim de analisar 

os consumos obtidos mensalmente em cada matrícula ativa, por meio da emissão de relatórios e 

a análise de consumos e faturas em atraso. 

O programa buscou analisar todos os consumos das matrículas residenciais individuais ativas no 

sistema, sendo organizado conforme as seguintes etapas: 

1. O Setor de Atendimento separa as situações em que o consumo foi igual ou maior de 

50m³, utilizando o banco de dados da COMUSA; 

2. È verificado se a economia onde se deu o consumo tem um padrão alto de consumo ou se 

tal consumo foi excepcional para a economia. Isso é feito em todas as matrículas; 

3. Os casos de consumo padrão vão para os indicadores, porém não é tomada nenhuma 

providência; 

4. Nos casos de consumo fora do padrão, o Setor de Atendimento busca verificar se havia 

alguma manifestação do usuário (se o usuário entrou em contato com a COMUSA para se 

manifestar sobre o consumo elevado). Nesse caso, se houve contato pelo usuário, não é tomada 

nenhuma providência, porém a informação entra para os indicadores; 

5. Caso não tenha ocorrido o contato por parte do usuário, o Setor de Atendimento entra em 

contato com o usuário preferencialmente por telefone e instrui o mesmo de como averiguar se há 

vazamento interno.  

6. Caso haja vazamento interno, o usuário é orientado a efetuar o conserto e posteriormente 

solicitar a análise do recálculo da fatura, visto que na COMUSA há a possibilidade da mesma ser 

substituída, mediante vistoria, de acordo com resolução interna sobre vazamentos. 

7. Com o conserto efetuado, a fatura é substituída e os dados referentes ao procedimento 

nessa economia são lançados em uma planilha de controle. 

 

Com a análise desse procedimento e a compilação dos dados das economias revisadas e 

usuários contatados, busca-se avaliar os resultados obtidos a fim de adotar novas metodologias 

ou procedimentos a fim de precipitar o atendimento nos casos de consumos elevados, evitando o 

desperdício e o afogamento dos canais de atendimento presencial. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O programa ainda é recente e passível de adaptações, portanto, pode ter suas ações modificadas 

conforme as necessidades percebidas. 

Os resultados dos primeiros seis meses (os consumos do mês de Dezembro não foram 

analisados pelo Programa) já foram tabulados e analisados pelo Setor de Atendimento e podem 

ser verificados conforme a tabela 1: 
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Tabela 1 – Recálculos no período e contatos por meio do programa. 

Mês 
Consumo 
acima de 

50m³ 

Consumo 
Constante 

acima de 50m³ 

Possível 
Vazamento 

Interno 

Conserto 
de 

Vazamento

Recálculos com 
o consumo acima 

de 50m³ 

Total de recálculos 
para todos os 

consumos 

09/2016 1120 1070 44 19 23 101 

10/2016 1276 1212 61 32 38 84 

11/2016 1231 1179 52 36 40 99 

01/2017 983 916 65 28 28 106 

02/2017 998 949 48 29 31 109 

03/2017 1023 891 33 20 26 152 

 6631 6217 303 164 186 651 

 

Dessa forma, já se pode perceber uma evolução das economias analisadas: a cada competência 

observada foram menos economias com consumo acima de 50m³, com exceção da competência 

de março/2017, provavelmente devido aos altos consumos do verão.  

A tabela 2 mostra a divisão do período analisado em dois trimestres, para facilitar a análise da 

evolução: 

 

Tabela 2 – Recálculos no período do programa. 

Período 
Consumo 
acima de 

50m³ 

Consumo 
Constante 
acima de 

50m³ 

Possível 
Vazamento 

Interno 

Conserto de 
Vazamento

Recálculos com 
o consumo 

acima de 50m³ 

Total de 
recálculos para 

todos os 
consumos 

Trimestre 1 3627 3461 157 87 101 284 

Trimestre 2 3004 2456 146 77 85 367 
 

A diminuição do número de economias com consumos elevados entre o primeiro e segundo 

trimestre fica evidente ao analisar o número de consumos acima de 50m³, onde houve uma 

diminuição de cerca de 500 faturas com medição abaixo de 50m³. Isso se deu, principalmente, 

pelos 284 recálculos concedidos no primeiro trimestre. 

Após a implantação, o programa identificou os consumos elevados individuais, em especial os 

residenciais, analisando caso a caso, e estabelecendo uma relação pró-ativa na qual se buscou 

orientar o usuário de como identificar o vazamento não visível e solucioná-lo, evitando 

desperdício. Quando houvesse algum consumo superior a 50m³, a COMUSA analisaria a situação 

e, se fosse uma situação que indicasse um possível vazamento interno, o Setor de Atendimento 

entraria em contato com o usuário, para lhe passar as orientações necessárias para sanar o 

problema. 
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CONCLUSÃO 

Com os resultados obtidos, pode-se dizer que a redução de vazamentos não visíveis foi 

satisfatória, ressaltando que a tendência, com o tempo, é de diminuição os casos de reincidência 

de consumos elevados devido a vazamentos internos, trazendo diminuição das perdas de água, 

evitando o desperdício de um recurso natural e colaborando com o setor de atendimento ao 

público. 

É importante considerar também que o método desenvolvido se mostrou bastante eficiente e 

viável de ser aplicado, sendo que a replicação do  mesmo em outros órgãos de saneamento, de 

outros municípios também é bastante viável. 
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RESUMO  
Nos meses finais do ano de 2011, a região do Vale do Rio dos Sinos, onde localiza-se a cidade de 

Novo Hamburgo, sofreu uma forte estiagem. O nível de água no Rio ficou a poucos centímetros 

de inviabilizar o sistema de abastecimento público da cidade. A instabilidade no regime de chuva 

contrastando com o alto consumo de água potável pela população do município, 160L/hab/dia, 

colocou a Autarquia em estado de alerta. O objetivo desse estudo é descrever as ações 

desenvolvidas no período de 2012 a 2016 para garantir o abastecimento público ininterrupto de 

água potável e, analisar a efetividade dessas ações. Dentre as ações destaca-se o programa de 

controle de perdas - instalação de macromedidores e VRPs, controle ativo de vazamentos, 

regularização de ligações - substituição de redes, construção de nova adutora de água bruta, 

recadastramento de usuários em áreas de interesse social e diferentes atividades educativas com 

escolares e a comunidade em geral, destacando o Programa Guarde a Chuva o qual fomenta o 

uso da água da chuva para fins não potáveis.  A redução do índice de perdas (físicas e não 

físicas) da Autarquia passou de 51% para 37%, demonstrando que os esforços e as medidas que 

a Comusa vem adotando estão gerando resultados satisfatórios, e a manutenção dessas 

atividades se torna indispensável nesse cenário de instabilidade climática.   

Palavras-chave: Saneamento básico, perdas, instabilidade hídrica, educação ambiental.  

 

INTRODUÇÃO 

O Rio dos Sinos é a principal fonte de abastecimento hídrico de 32 municípios da porção noroeste 

do estado do Rio Grande do Sul. Seu curso d’água principal tem cerca de 190 km de extensão, 

sua bacia hidrográfica possui área de 3.820km² (1,5% da área do estado).  O Rio Paranhana, seu 

afluente, recebe águas transpostas da Bacia do Rio Caí (bacia á leste da Bacia Sinos) e, 

conforme estudo realizado pelo Pró-Sinos, esse aporte hídrico é indispensável para garantir os 
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atuais usos múltiplos das águas da bacia, uma vez a mesma abriga 12% da população do estado 

e é responsável por 20% do PIB do RS. A cidade de Novo Hamburgo fica localizada na porção 

baixa da bacia do Sinos, na região metropolitana. Tem uma população de 238.940 habitantes 

(IBGE, 2010), predominantemente urbana, da qual 98% são contempladas com abastecimento 

público de água potável fornecido pela Autarquia Municipal de Saneamento (Comusa – Serviços 

de Água e Esgoto de Novo Hamburgo). A população de Novo Hamburgo, assim como grande 

parte da população do RS, sempre contou com grande aporte hídrico, tornando intrínseco na sua 

cultura o consumo de água portável sem cuidados e com desperdícios, sendo da ordem de 

160L/habitante/dia (conforme dados da Comusa). Nos meses finais do ano de 2011, a região 

sofreu uma forte estiagem. O nível de água no Rio dos Sinos chegou à marca de 2,01m no ponto 

de captação de água da Comusa, a poucos centímetros de inviabilizar o sistema de 

abastecimento público. A instabilidade no regime de chuva contrastando com o alto consumo de 

água potável colocaram a Autarquia em estado de alerta. No ano de 2012, a Comusa dá inicio a 

um conjunto de projetos e ações no intuito de amenizar os efeitos de futuras estiagens.  

Este trabalho tem como objetivo descrever as principais ações desenvolvidas pela Comusa, no 

período de 2012 a 2016, na tentativa de garantir o abastecimento público ininterrupto de água 

potável e, analisar a efetividade dessas ações.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os sistemas de abastecimento de água por sua complexidade e características apresentam certo 

grau de perda na produção. Porém, os elevados índices que as empresas de saneamento estão 

convivendo são inaceitáveis (40% em média). O índice da Comusa em 2011 era alarmante, 

51,16%, ou seja, mais da metade de sua produção de água potável era perdida (índice calculado 

conforme SNIS, 2015). Logo, diminuir o índice de perdas se tornou prioridade. No ano de 2012, a 

Comusa institui o Programa de Controle e Redução de Perdas (PCRP), o qual tem como ações:  

 Instalação de válvulas reguladoras de pressão (VRPs) – Através do controle e redução de 

pressões podem-se diminuir os vazamentos, motivo que torna as VRPs uma importante 

ferramenta para o controle de perdas físicas de água. Os locais de instalação das VRPs são 

determinados na Comusa por dois principais fatores: histórico de elevadas quantidades de 

rompimentos de redes e ramais e detecção de pressão acima de 40MCA. 

 Instalação de macromedidores de vazão – esses macromedidores auxiliam na detecção de 

possíveis vazamentos. As leituras dos macromedidores são confrontadas com as 

micromedições realizadas no momento de leitura de hidrômetro dos usuários.  

  Controle ativo de vazamentos – vazamentos que não afloram a superfícies são grandes vilões 

do desperdício de água tratada.  Quando verificado alterações na leitura dos macromedidores 

são realizadas varreduras com geofone eletrônico e/ou haste de escuta em busca de possíveis 
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vazamentos ocultos. Esta pesquisa precisa ser realizada à noite ou em horários de pouco 

tráfego de veículos, pois o barulho externo pode mascarar o ruído gerado pelo vazamento. 

 Substituição de hidrômetros – hidrômetros com consumo elevado, com média 3 anos de uso, 

são substituídos por novos. Conforme Portaria 246 (INMETRO, 2000), a vida útil de um 

hidrômetro é de cinco anos em média, sendo que quanto mais uso do mesmo, menor seu 

tempo de vida útil. 

 Regularização de ligações irregulares – locais de denúncia de ligações irregulares são 

averiguados e regularizados com colocação de hidrômetro.  

Além do PCRP, outras importantes ações foram adotadas pela Autarquia: 

 Continuidade no Programa de Substituição de Redes de Água - iniciado em 2008 com o 

objetivo de substituir as antigas redes de fibro cimento, as quais devido ao tempo de uso 

apresentam muitos problemas de rompimento e consequentemente, perdas de água potável, 

por tubulações de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), material de alta resistência e com 

vida útil estimada em 50 anos. 

 Construção da nova Estação de Captação de Água Bruta (EAB) – três vezes maior que a atual, 

mais alta e mais profunda, potencializando o sistema, permitindo captar água mesmo em 

épocas de estiagem com o Sinos em níveis muito baixos;  

 Recadastramento de usuários em Áreas de Interesse Social (AIS) – o recadastramento tem 

como objetivo regularizar usuários dessas áreas os quais, muitas vezes, pagam tarifa 

composta e, a partir do recadastramento, recebem hidrômetro; 

 Atividade de Educação Ambiental. 

Para sensibilizar a população para uma cultura de uso racional da água e o despertar para o uso 

de formas alternativas de água para fins não potáveis, a Comusa, através do setor 

Socioambiental, desenvolve atividades na área de Educação Ambiental desde 2006. Nesse 

estudo abordaremos as atividades educativas realizadas a partir do ano de 2014, período em que 

temos registros mais efetivos para análise. Dentre as atividades desenvolvidas destacamos: jogo 

educativo de perguntas sobre os hábitos diários, no qual o cenário se modifica conforme as 

respostas e o estilo de vida dos jogadores; atividades lúdicas para o público infantil, na qual as 

crianças são “transformadas” em gotinhas do Rio dos Sinos, observam a poluição do mesmo e 

“passam” pelos processos de tratamento de água Comusa para tornarem-se potáveis, 

aprendendo como usar a água racionalmente; visitas a córregos e vertentes da cidade com coleta 

e análise da água para avaliar a presença de poluição e os porquês da mesma; visitas técnicas 

aos processos da Comusa por estudantes de cursos técnicos e superiores; Programa Guarde a 

Chuva – instalação de cisternas nas escolas da rede publica municipal, como instrumento didático 

para se trabalhar constantemente questões relacionadas à importância e preservação dos 

recursos hídricos, o uso racional da água e o uso da água da chuva para fins não potáveis, 
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tornando o uso da cisterna uma realidade diária e culturalmente entendida pelos alunos. Também 

são realizadas capacitações e disponibilizados materiais informativos para a população sobre a 

confecção e manutenção de cisternas para reservação de água da chuva.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Os índices de perdas da Comusa até o ano início da implantação do PCRP passavam dos 50%. 

Diferentes ações integradas reduziram em um terço esse índice, que hoje está em 

aproximadamente 37%.  

 

Figura 1 – Comparação ano a ano do índice de perdas do sistema de distribuição de água 

potável. 

 

 

Dentre as principais ações, destaca-se a substituição de redes antigas por redes em PEAD, o que 

eliminou grande quantidade de vazamentos e rompimentos de rede, momento em que há a perda 

de quantidades significativas de água. Ao analisarmos os dados da Tabela 1, podemos verificar 

que os anos em que se obtiveram melhores resultados na diminuição do índice de perdas foram 

aqueles em que houve substituição de redes. Porém, dentre todas as ações propostas, essa é a 

alternativa que necessita maior quantidade de recursos financeiros para ser colocada em prática. 

Desde o inicio da implantação do Programa de Substituição de Redes (2008) até dezembro de 

2016, foram substituídos 342 km de rede, o que representa 40% do total de redes do município, 

com gasto de R$9,5 milhões provenientes de recursos próprios da Autarquia. Moraes, et. al (2008) 

considera a medida de substituição de trechos de rede muito onerosa e sugere que só deve ser 

feita quando os índices de perdas persistirem elevados após a realização das outras atividades. 

A instalação de macromedidores para controle da vazão, em conjunto com varreduras em busca 

de possíveis vazamentos, a substituição de hidrômetros, o recadastramento e regularização de 
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usuários em área de interesse social (AIS) também proporcionaram resultados positivos na 

redução das perdas, uma vez que houve redução dos índices nos anos de 2015 e 2016, período 

no qual não houve a substituição de redes. 

 

Tabela 1 – Resumo das ações do programa de redução de perdas no período de 2012 a 

2016. 

Atividades 2012 2013 2014 2015 2016 

Índice de perdas (%) 47,6 44,34 39,26 39,01 37,74 
Redes substituídas (Km)  29,76 53,58 41,59 - - 
Redes pesquisadas com geofone (Km) 417 146      116 76 114 
Vazamentos encontrados (unidades) 312 292 59 25 111 
Hidrômetros substituídos (unidades) 5.023 4.998 10.307 9.844 2.556 

 

As válvulas reguladoras de pressão são identificadas como importante ferramenta auxiliar no 

controle de perdas por diferentes autores (MANZI, 2005; GARDINALI, 2015), pois, segundo esses, 

pressões elevadas e com grande amplitude de variação são causas de surgimento de vazamentos 

ou agravamento dos existentes. Na figura 2 é apresentado um gráfico comparativo de pressões 

antes e depois da instalação de uma VRP. Podemos observar a linearidade da pressão após 

instalação de uma VRP. Hoje a Comusa possui 37 VRPs instaladas. 

 

Figura 2: Gráfico comparativo de pressão antes e depois da instalação da VRP - Sistema 

Operacional da COMUSA. 

 

                                                                Data de Instalação da VRP 

 

Com relação às perdas não físicas, as ações de recadastramento de usuários em AIS - Vila 

Palmeira (2013/2014) e na Vila Kipling (início em 2015 e não finalizado até o final de 2016) - 

geraram os resultados demonstrados na Figura 3. 
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Figura 3 – Quantidade de recadastramentos em AIS anuais, no período de 2012 a 2016. 

 

 

Na Vila Palmeira, juntamente com o recadastramento, foi realizado um trabalho de educação 

ambiental com foco nos cuidados com a água, sua importância para a manutenção da vida, seu 

consumo consciente e a importância do pagamento pelo uso desse bem; esclarecimento de 

dúvidas quanto aos serviços da Autarquia e as tarifas e identificação de vazamentos ocultos. As 

solicitações de corte de água por inadimplência nessa comunidade em 2015, ano de finalização 

dos recadastramentos na região, diminuíram 21% em relação ao ano anterior (2014 – ano de 

início do recadastramento na região). Esse resultado nos sugere eficiência nos trabalhos de 

educação ambiental, além da diminuição das perdas não físicas de água potável. 

Ainda na área de educação ambiental foram realizadas diferentes atividades, já descritas 

anteriormente, sempre com o objetivo de sensibilização da população para o uso racional da 

água. A estimativa de público atingindo diretamente com essas ações e a quantia das mesmas 

encontra-se demostradas na Figura 4.  

 

Figura 4 – Estimativa de público e quantidade de ações de educação ambiental nos anos de 

2014, 2015 e 2016. 
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No programa Guarde a Chuva, foram instaladas 5 cisternas na Comusa, onde já não se utiliza 

água potável para fins menos nobres, servindo de exemplo para os servidores da Autarquia e 

visitantes. Servidores de todas as áreas de atuação da Comusa receberam a capacitação 

proposta pelo programa e, seguidamente realizamos treinamentos com as funcionárias de 

serviços gerais, para que as mesmas adquiram o hábito de usar água da cisterna para lavar o piso 

e regar as plantas. 

Além da Comusa, 20 cisternas forma doadas e instaladas em escolas (pouco mais de 24% do 

total de escolas públicas do município). Cada cisterna instalada gerou a formação de 

multiplicadores da ideia: professores e colaboradores das escolas foram capacitados pela 

Comusa para confecção e manutenção destes equipamentos, bem como sobre os possíveis usos 

dessa água e a forma de mantê-la em condições de uso. Esses educadores tornaram-se aptos a 

difundir a proposta da cultura do uso da água da chuva para a comunidade. 

A tabela 2 apresenta um resumo das atividades realizadas dentro do Programa Guarde a Chuva.  

 

Tabela 2 – Resumo das atividades desenvolvidas no Programa Guarde a Chuva 

Atividades 2013 2014 2015 2016 

Cisternas instaladas na Comusa (quantidade)  1 4 - - 

Cisternas instaladas em escolas (quantidade) - 4 5 13 

Capacitações (quantidade) - 6 5 16 

Atividades educativas (quantidade) - 10 17 22 

 

Realizando um comparativo entre o consumo de água potável/número de economias ativas na 

Comusa, nos anos de 2014, 2015 e 2016 (11,52; 10,51 e 9,8m³/economia mês, respectivamente), 

verificamos um decréscimo do mesmo ao avançar dos anos, chegando a quase 15% de redução 

entre o ano inicial e final, o que nos sugere que os esforços da educação ambiental para as 

questões relacionadas à água estão trilhando o caminho da sensibilização da população.  

 

CONCLUSÃO 

Segundo o relatório de desenvolvimento da água no mundo da UNESCO (2003), as reservas de 

água potável no mundo estão diminuídas, enquanto que o consumo da mesma cresce 

rapidamente. As empresas de saneamento se vêem pressionadas a buscar soluções e 

alternativas para esse novo panorama hídrico. A redução das perdas de água durante a produção 

e a distribuição é requisito básico para esse desafio. Todas as medidas adotadas pela Comusa no 

PCRP, no intuito de solucionar o esse grave problema são também sugeridas e pesquisadas por 

outros autores (Mores & Almeida, 2009; Moraes, et. AL., 2016).   Analisando os resultados, 

podemos constatar que o grande vilão das perdas de água do sistema são as redes antigas com 
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grande propensão a rompimentos e vazamentos. Porém, vimos que a substituição das mesmas 

tem custo bastante elevado, tornando as demais alternativas para redução de perdas atrativas e 

financeiramente mais viáveis. Acreditamos que os esforços da educação ambiental na busca por 

uma conscientização e colaboração da população no que tange o uso racional de água potável e 

uso de formas alternativas de água para fins não potáveis são indispensáveis para a manutenção 

do abastecimento de água em épocas de crise hídrica. Portanto, os esforços e as medidas que a 

Comusa vem adotando para garantir o abastecimento da população estão gerando resultados 

satisfatórios, e a manutenção dessas atividades se torna indispensável para garantir qualidade de 

vida nesse cenário de instabilidade climática.   
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RESUMO  

Este trabalho teve por finalidade avaliar o IDM obtido seguindo as recomendações da NBR 

15538/2014 para uma amostra de um lote de hidrômetros ensaiada com a aplicação de filtro 

retentor de partículas à montante e outra amostra submetida ao ensaio sem nenhum tipo de filtro. 

Os resultados verificados indicam que o uso do filtro retentor melhora o IDM do medidor, pois 

conforme as curvas de erros obtidas nos ensaios, o filtro retentor evita o aumento da submedição 

para as vazões até 10 litros/hora e o aumento da sobremedição para as vazões superiores. 

Palavras-chave: IDM, NBR15538/2014, filtro retentor de partículas, perda aparente, hidrômetro 

velocimétrico. 
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INTRODUÇÃO 

A qualidade da água é um requisito com pouca abordagem durante a verificação da capacidade 

de medição de um hidrômetro, todavia, tal requisito é sempre levado em conta para os casos de 

hidrômetros volumétricos em função do risco de travamento do pistão rotativo. Desse modo, de 

acordo com Coelho (2009), para o hidrômetro volumétrico foram desenvolvidos dispositivos 

adicionais tais como os filtros de proteção, bem como design especial como o caso das ranhuras 

nas paredes do pistão rotativo, conforme Figura 01. 

 

Figura 01 – filtro interno e pistão rotativo com ranhuras 

 

 

Além das soluções tecnológicas apresentadas pela Figura 01, também foram desenvolvidos filtros 

retentores de partículas para serem instalados à montante do medidor com o mesmo objetivo de 

bloquear o ingresso de partículas sólidas na câmara do pistão rotativo do hidrômetro volumétrico e 

assim evitar o travamento do medidor. Em contra partida no caso dos hidrômetros velocimétricos 

não se verifica o desenvolvimento de tecnologias com o objetivo de impedir a passagem de 

partículas sólidas de pequeno porte, havendo, portanto, cuidado apenas com o bloqueio de 

partículas sólidas de grande porte através de malha no orifício de entrada do medidor volumétrico. 

Dessa sorte, as partículas de menor porte passam pelo hidrômetro velocimétrico sem, 

aparentemente, causar danos ao medidor e prejuízos à capacidade de medição. Porém, a de se 

levar em consideração as partículas de menor dimensão, tal como os grãos de areia, presentes no 

revestimento interno das redes de ferro fundido e os grãos oriundos das incrustações das redes 

ou de serviços de manutenção que admitem para rede solo, pois tais partículas, apesar de 

possuírem pequeno porte, podem causar interferências na precisão dos medidores devido a 

elevada velocidade do fluxo. 
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Os hidrômetros velocimétricos, conforme exposto por Coelho (2009), tem sua precisão definida 

em função da velocidade do fluxo, assim, quanto menor o orifício de entrada, pela equação da 

continuidade, maior será a velocidade do escoamento, todavia a operação em elevadas 

velocidades condiciona o medidor a uma menor durabilidade. 

Portanto, nos casos em que a qualidade da água não é garantida e partículas de menor porte 

podem passar pelo medidor, corre-se o risco de que as partículas possam colmatar o orifício do 

parafuso regulador conforme apresentado em detalhe pela Figura 02, reduzindo a capacidade do 

medidor. Além do risco de obstrução do canal onde é feita a regulagem do medidor, as partículas 

sólidas de pequeno porte ao serem submetidas às elevadas velocidades podendo causar erosões 

nas hélices do medidor velocimétrico, alterando as condições de contato entre hélice e água. 

 

Figura 02 – medidor velocimétrico com detalhe do parafuso regulador (Fonte: Silva, 2008) 

 

 

Assim, este trabalho teve por objetivo apurar a precisão dos medidores velocimétricos durante 

ensaios de IDM – Índice de Desempenho na Medição, conforme disposto pela NBR 15538/2014 

antes da fadiga e após a fadiga de 200h sendo uma parte do lote submetida aos ensaios sem o 

filtro retentor de partículas de montante e outra parte do lote do mesmo lote submetida aos 

ensaios com o filtro retentor de partículas de montante. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para atendimento da proposta deste estudo, fez-se uso dos materiais descritos a seguir: 

 08 hidrômetros velocimétricos DN3/4”, Qn = 0,75m³/h e comprimento de 115mm; 

 Bancada volumétrica semiautomática; 

 Filtro retentor de partículas, conforme apresentado pela Figura 03. 
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Figura 03 – filtro retentor de partículas 

 

 

O método para avaliação do desempenho metrológico dos hidrômetros velocimétricos com filtro 

retentor de partículas consistiu em: 

 

 Separação da amostra de um lote de hidrômetros seguindo os requisitos NBR 5426/85, 

nível de inspeção S2 e nível de qualidade NQA 6,5; 

 A amostra selecionada foi dividida em 2 partes aleatoriamente e nomeadas de amostra A e 

amostra B; 

 A amostra A foi instalada sem filtro retentor de partículas à montante do medidor na 

bancada volumétrica; 

 A amostra B foi instalada com filtro retentor de partículas à montante do medidor na 

bancada volumétrica, conforme Figura 04; 

 Troca da água dos reservatórios da bancada; 

 Ensaio de IDM conforme disposto pela NBR 15538/2014: 

 

o Ensaio de IDM da amostra A sem a fadiga – IDM inicial; 

o Ensaio de IDM da amostra A com fadiga de 200h (cíclica e contínua) – IDM 200h; 

o Ensaio de IDM da amostra B sem a fadiga – IDM inicial; 

o Ensaio de IDM da amostra B com fadiga de 200h (cíclica e contínua) – IDM 200h; 

 

 Processamento dos dados em planilhas de cálculo. 
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Figura 04 – Esquema de instalação de filtro e medidor em bancada volumétrica 

 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A Figura 05 apresenta os resultados obtidos nos ensaios de IDM inicial e do IMD após fadiga de 

200h dos lotes de medidores A e B, ou seja, sem filtro e com filtro. 

Pelos resultados apresentados podemos constatar que para o IDM inicial a falta de filtro reduziu o 

índice de 92,1% para 91,4%, ou seja, afetou o índice em 0,7 pontos percentuais, sendo mínima a 

variação das curvas de erros da amostra A e da amostra B. 

Todavia, após as 200h de fadiga contínua, o novo índice apurado para o lote de medidores com 

filtro foi de 88,9%, enquanto para o lote de medidores sem filtro o índice foi de 81,1%, ou seja, 

uma redução de 7,8 pontos percentuais.  

Tendo em vista o princípio de medição dos hidrômetros velocimétricos ser baseado na velocidade, 

a fadiga contínua de 200h afetou os mecanismos internos do medidor velocimétrico de forma mais 

significativa nos medidores sem a presença do filtro retentor de partículas. 

Quanto à curva de erros apresentada pelo Figura 06, verifica-se para o ensaio com o uso do filtro 

após as 200 horas de fadiga uma redução do erro de 51,74% na vazão de 10 litros/hora quando 

comparado com os resultados do ensaio sem filtro para a mesma vazão. 

Nas vazões superiores a 10 litros/segundo a verificação de redução dos erros é da ordem de 1%, 

havendo, portanto na curva de erros do ensaio sem o filtro uma tendência à sobremedição com o 

aumento das horas de fadiga quando comparada com a curva do erro do ensaio com filtro. 
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Figura 05 – Gráfico do IDM e curva de erros para as amostras A e B 

Amostra A – sem filtro 

 

Amostra B – com filtro 
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Figura 06 – Gráfico da curva de erros para as amostras A e B 
Amostra A – sem filtro 

Amostra B – com filtro

 

 

CONCLUSÃO 

A melhora do desempenho dos medidores velocimétricos após a implantação do filtro retentor de 

partículas, até então designados apenas para os hidrômetros volumétricos, mostrou que esta 

recomendação pode ser ampliada para todos os tipos de medidores que dispõem de partes 

Litros/hora 

Litros/hora 
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móveis. A falta de informações referentes aos efeitos da granulometria das partículas sólidas e de 

sua presença na água impede o estabelecimento de uma relação entre a perda da capacidade de 

medição versus qualidade de água, o que é um importante ponto a ser considerado em estudos 

futuros. 

Assim, os parâmetros referentes à granulometria destas partículas existentes na água pode ser 

objeto de controle dos serviços de abastecimento de água com o objetivo de especificar 

medidores com maior robustez para garantir por mais tempo a curva de precisão do medidor. 

Quanto aos ensaios de recebimento de lotes ou ensaios de aferição dos hidrômetros, também 

devem contemplar o controle da qualidade da água, pois a classificação de água limpa ou clara, 

não contempla em sua constatação a presença de sólidos finos cuja granulometria é praticamente 

imperceptível à olho nu.  
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RESUMO  

O presente trabalho pretende demonstrar como é possível ao órgão público, utilizando-se de boas 

ferramentas  que garantam a boa gestão do seu processo de micromedição, pode evitar as suas 

perdas de receita e, com cobrança justa do consumo, conseguir a credibilidade do cidadão em 

relação ao órgão. 

Palavras-chave: micromedição, arrecadação, aferição de hidrômetros, bancada de aferição, 

controle de perdas 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho pretende demonstrar a gestão de micromedidor por meio de uma banca de 

aferição que funciona regularmente e dentro dos padrões exigidos pelo INMETRO, destacando a 

metodologia de trabalho e resultados que esta prática oferece para melhoria dos índices de perda 

de faturamento bem como a medição justa para os cidadãos. 

Em 1978 o departamento de água iniciou a instalação de hidrômetros nas indústrias da cidade e 

em 1981, houve a necessidade da micromedição em todos os imóveis da área urbana, uma vez 

que o consumo de água era pago sobre a área construída do imóvel, por meio de um carne 

semestral. Para que o Departamento conseguisse instalar cerca de 8.000 (oito mil) hidrômetros 

imediatamente, foi preciso cobrar o medidor do usuário, pois não havia receita no Departamento 

para essa grande quantidade. Em 1991, foram adquiridas duas bancadas de aferição, uma 

mecânica e outra semi-automática, conforme Figura 1,  e iniciou-se a manutenção preventiva dos 

medidores, sendo que os que apresentavam problemas eram corrigidos, recuperados ou 

substituídos, garantindo, dessa forma, que nenhum hidrômetro ficasse parado na rede.  
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Figura 1- Banca de Aferição Antiga 

 

 

Em 2007, o processo foi melhorado por meio da aquisição de uma nova bancada, automática, 

demonstrada na figura 2, a qual foi aprovada pelo INMETRO e todo ano é calibrada por esse 

mesmo órgão. Com a segurança desse equipamento iniciamos um trabalho de rastreamento da 

eficácia do funcionamento dos medidores instalados, pois, ao longo do período, o departamento 

percebeu que estava perdendo receita devido a alguns fatores, entre eles, classes metrológicas 

antigas instaladas e a demora na execução dos serviços por falta de mão de obra.  Foi, então, 

iniciado um estudo por amostragem na área urbana servida pela rede, com o objetivo de buscar o 

percentual aproximado de perdas de receita, o que culminou em um trabalho que durou 4 meses, 

onde foram retirados 574 hidrômetros para testes. Desses, 270 (47,04%) apresentaram erros de 

medição superiores aos padrões estabelecidos pelo INMETRO (segundo portaria 246 para 

medidores em uso a vazão mínima – 40l/h varia de +10 até -10%). 437 destes hidrômetros 

mediram em um dos testes "para menos", então uma parte do que foi consumido não foi cobrada, 

ocasionando assim, perda de arrecadação.  

A partir dos resultados (tabelas 1 e 2), foi feito um projeto para substituição dos hidrômetros, 

porém, para garantir o acesso a 100% dos hidrômetros e, com a experiência de quase 30 anos de 

fornecimento de medidores, decidiu-se que o ideal era fornecer o hidrômetro, sem custo ao 

cidadão, tendo esse que ficar responsável pela sua guarda e segurança. Com o projeto aprovado 

pela Câmara de Vereadores e sancionada a Lei Municipal 1539/2008, que disciplina a 

responsabilidade pela aquisição, instalação, manutenção, substituição e aferição dos hidrômetros, 

sem ônus aos contribuintes, iniciou-se o trabalho que, no 1º ano (9 meses) teve um resultado 
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positivo de receita de 32,51%. Foram substituídos 2.120 medidores de um total de 21.693 ligações 

(tabela 3).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área urbana é subdividida, para efeito de execução de serviços, em setores e essa divisão está 

sendo usada como referência das áreas para substituição dos hidrômetros. O trabalho foi iniciado 

em janeiro de 2009 no setor 1 e estendido aos demais setores. Dentro dos setores os hidrômetros 

eram retirados dentro da classe a que pertenciam. 100% dos imóveis foram visitados. Quando não 

era possível ter acesso ao cavalete, era deixada uma notificação solicitando que o usuário 

entrasse em contato com o departamento. Cada imóvel ficou, em média, 3 dias sem hidrômetro. 

Quando o período de leitura não completava o ciclo de 30 dias, a conta foi calculada pela média 

dos últimos 6 meses. Todos os hidrômetros passaram por três aferições: vazão mínima (Qmin), 

vazão de transição (Qt) e vazão nominal (Qn).   

 

Figura 2 – Banca de Aferição nova automática 

 

 

Cada vazão precisa foi testada 3 vezes. Esse trabalho foi feito de acordo com os padrões exigidos 

pelo INMETRO e pela Norma ABNT NBR 246. As aferições foram registradas em planilhas 

individuais e em conjunto de 10 (resultado de todos os hidrômetros de uma mesma aferição). 

Essas planilhas podem ser entregues a cada imóvel que tenha seu hidrômetro aferido como 

comprovante dos serviços executados. Os resultados das aferições foram avaliados através de 

análise das leituras e das curvas de erro. Este serviço foi realizado gratuitamente, pois trata-se de 

um direito dos munícipes.  
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   Figura 3: Planilha de registro das aferições 
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A tarefa inclui a abertura dos hidrômetros  

para a limpeza e checagem do bom funcionamento das peças. Desta forma pretende-se garantir a 

eficácia do aparelho, bem como o prolongamento de sua vida útil.  Existe ainda um 

acompanhamento mensal feito pelos leituristas( figura 4),  e pelos encanadores do Serviço de 

Vistoria que, ao notarem alguma irregularidade, se encarregam de verificarem o problema, 

evitando aborrecimentos para o proprietário do imóvel.  Os hidrômetros que estão fora dos 

padrões de aceitabilidade do INMETRO, são substituídos por novos. 

 

Figura 4 – Serviço de Leitura. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Por meio desse trabalho de amostragem, constatou-se que é um erro pensar que as perdas estão 

vinculadas apenas a idade dos micromedidores instalados na rede. Esse pode ser um dos fatores, 

porém, pode-se observar que a classe,  marca, pressão de rede influenciam diretamente nos 

resultados. 

No caso em tela, os medidores foram classificados por marca e idade.  Pode-se verificar, 

conforme Tabela 1,  que muitos medidores com mais de dez anos de uso estavam em perfeitas 

condições, enquanto outros, ainda novos, não registravam corretamente o consumo de água.  

Para a realização da avaliação, foram seguidos os critérios normativos do INMETRO. Conforme 

representqado na Tabela 2, foram aferidos 574 medidores sendo praticamente metade destes não 

possuía condições de uso por estarem fora dos padrões de medição aceitos pelo INMETRO. 

Chamou a atenção, também, o fato de 76% dos medidores aferidos registrarem a menor, em pelo 

menos 1 da aferições. 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1012 

Após nove meses de substituição dos hidrômetros sem condiçõe de uso, registrou-se um aumento 

de consumo de 32% no consumo micromedido dos imóveis estudados. (Figura 5). 

  

Tabela 1 – Amostragem do funcionamento do hidrômetros. 

Hidrômetro/idade Quant. 
Sem 

condição 
resultado 
Menos 

resultado 
Mais 

X - até 2 anos de uso 16 7 7 0 

X - acima de 2 e até 5 anos de uso 14 5 4 1 

X - acima de 5 e até 10 anos de uso 1 1 1 0 

X - acima de 10 anos de uso 52 21 19 2 

X 5P - acima de 10 anos 1 0     

Y - acima de 10 anos 1 0     

Z - até 10 anos 2 1 1 0 

Z - acima de 10 anos 11 7 6 1 

W - até 10 anos 47 17 13 4 

W - acima de 10 anos 108 42 36 6 

K - até 10 anos 34 10 8 2 

K - acima de 10 anos 215 112 80 32 

V - até 10 anos 64 45 43 2 

V - acima de 10 anos 8 2 2 0 

 

Tabela 2 -  Resultado da pesquisa em percentual. 

Total de hidrômetros avaliados 574 

Condições de uso (conforme critérios INMETRO)     

Sim 304 52,96%

Não 270 47,04%

Obs: Conforme critérios do INMETRO, considera-se como sem condições de uso o hidrômetro 

cujo consumo aferido seja 10% inferior ou 10% superior ao consumo real. 

Apresentando consumo negativo em pelo menos uma das medições :  437 76,13%

Obs: Nestes casos, como o hidrômetro mede "para menos", então uma parte do que foi 

consumido não é cobrada, refletindo no resultado da arrecadação. 
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Figura 5  – Resultado da variação de consumo de 9 meses de trabalho 

 

 

 

  

 

 

CONCLUSÃO 

Com esta prática é possível comprovar que o órgão público deve ter uma ferramenta que garanta 

a boa gestão do seu processo de micromedição a fim de evitar as suas perdas de receita, com a 

responsabilidade que o cidadão pague corretamente pelo seu consumo, gerando assim, 

credibilidade do cidadão em relação ao órgão e zelando pela manutenção do próprio órgão. 
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RESUMO 

Este trabalho teve por finalidade apurar a medição de hidrômetros velocimétricos em colunas 

sujeitas a pressurização e dispositivos de controle das cargas de pressão, no caso as VRPs. Tal 

análise foi motivada pela ocorrência de divergências entre o volume mensal registrado no medidor 

principal, a entrada das instalações hidráulicas prediais do condomínio, quando comparado com a 

soma dos volumes mensais verificado nos medidores individuais. Para a análise, descartaram-se 

os condomínios que faziam aquisição de água por fontes alternativas em conjunto com a água 

proveniente do sistema de abastecimento público, onde verificou-se que o fenômeno da 

sobremedição nos medidores velocimétricos ocorria apenas nas instalações hidráulicas prediais 

com pressurização e controle de pressão por VRPs. Assim, este trabalho monitorou as instalações 

hidráulicas prediais e as analisou com o objetivo de verificar uma relação entre os elevados 

consumos com a carga de pressão das colunas de distribuição. 

Palavras-chave: Sobremedição, perda aparente, hidrômetro velocimétrico, instalações prediais 

de água fria, NBR 5626/98. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1015 

INTRODUÇÃO 

As instalações prediais de água fria são dimensionadas atendendo às recomendações da NBR 

5626/98, norma que estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e 

manutenção da instalação predial de água fria. 

Os transientes hidráulicos, de acordo com Koelle (1992), é o regime variado que ocorre durante a 

passagem de um regime permanente para outro regime permanente, assim, qualquer alteração no 

movimento ou paralisação eventual de um elemento do sistema dão origem aos chamados 

fenômenos transitórios e durante tais fenômenos as oscilações das cargas de pressões ao longo 

da canalização ocorrem de maneira brusca, ocasionando sobrepressões e subpressões podendo 

causar sérios problemas à tubulação e seus equipamentos se estes não forem dimensionados 

para suportar tais sobrecargas, comprometendo a segurança e o funcionamento do sistema e no 

caso em voga, a precisão dos medidores.  

Dentre as recomendações tratadas pela NBR 5626/1998, estão estabelecidos os limites de 

velocidade máxima admitida nos escoamentos pelas tubulações, no caso U=3m/s, e as cargas 

mínimas e máximas de pressão, sendo respectivamente 1mca e 40mca nos pontos de utilização, 

sendo prevista a ocorrência de transientes hidráulicos com sobrepressões da ordem de 20mca. 

Tais recomendações em muitos projetos são respeitadas, todavia, quando da utilização dos 

pressurizadores e válvulas redutoras de pressão sem a manutenção adequada resultam na 

ocorrência de sobrepressões sucessivas como nos casos em que é instalada uma válvula 

pulsadora na tubulação. 

Devido ao fato de que no município de Guarulhos a medição individualizada ser obrigatória desde 

1994, conforme estabelecido pela Lei municipal nº 4650/1994, sendo a gestão dos hidrômetros 

condominiais também sob a responsabilidade do SAAE, foi possível verificar a ocorrência de 

divergências entre o volume mensal registrado no medidor principal, entrada do condomínio, 

quando comparado com a soma dos volumes mensais dos medidores individuais. 

Tal diferença na maioria dos casos era devida à adoção de fontes alternativas de abastecimento - 

por exemplo: poços artesianos, caminhão pipa - no qual todos os medidores possuíam consumos 

semelhantes, porém nos outros casos em que não era constatado o uso de fonte alternativa, 

apenas alguns medidores apresentavam um registro de volume elevado quando comparado ao 

padrão médio dos demais medidores da instalação.  

Nesses casos de medição elevada, uma característica em comum era o medidor ser abastecido 

por tubulação que possuía à montante pressurizador ou uma válvula redutora de pressão VRP. 

Assim, este trabalho analisou as instalações prediais com o objetivo de verificar uma relação entre 

os elevados consumos com a carga de pressão das colunas de distribuição. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para atendimento da proposta deste trabalho, fez-se a escolha de um condomínio onde havia a 

diferença entre o volume mensal do medidor principal quando comparado com a soma dos 

medidores individuais, sendo excluídos todos os condomínios que possuíam fontes alternativas, 

restando assim, apenas um condomínio. 

Para a realização do trabalho, foram utilizados: 

 

 28 hidrômetros volumétricos DN3/4”, Qn = 1,5m³/h; 

 28 hidrômetros ultrassônicos DN3/4”, Qn = 1,5m³/h; 

 Logger de pressão e vazão; 

 

Assim, foram montados cavaletes onde os hidrômetros volumétricos e ultrassônicos foram 

instalados em série com o hidrômetro do cliente, no caso deste condomínio, todos os hidrômetros 

eram do tipo velocimétricos DN3/4”, Qn = 1,5m³/h. A medição da carga de pressão foi efetuada à 

jusante do cavale e o logger de vazão foi conectado ao medidor volumétrico, conforme cavalete 

apresentado pela Figura 01 e Figura 02. 

 

Figura 01 – Cavaletes para estudo compostos por logger de pressão, medidor ultrassônico 

e medidor volumétrico 
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Figura 02 – Cavaletes para estudo instalados em série com o medidor do cliente 

 

 

O condomínio é composto por 02 torres com 28 pavimentos cada torre, sendo que para este 

trabalho foram instalados em todos os pavimentos ao menos um cavalete para estudo. 

Antes da instalação foi feito o registro fotográfico da leitura de cada um dos 3 hidrômetros 

utilizados no estudo. Os equipamentos permaneceram instalados por 7 dias em todos os pontos 

de medição e após a retirada, novamente era feito o registro fotográfico da leitura após o estudo. 

Os dados coletados foram tratados em planilhas de cálculo do Excel para verificação da 

ocorrência de sobremedição e sua relação com o abastecimento gravitacional ou com o 

abastecimento pressurizado. Todos os trabalhos foram registrados através de Ordens de Serviço 

específicas para arquivamento das informações. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos permitiram verificar que apenas nos pavimentos da Torre 02 que estavam 

sujeitos à influência do pressurizador ou da válvula redutora de pressão é que ocorreram as 

sobremedições. 

Nesses pavimentos onde ocorreu a sobremedição foi verificado e registrado através de filmagem 

o efeito da oscilação da carga de pressão provocando a totalização contínua do volume pelos 

hidrômetros velocimétricos, enquanto que nos volumétricos, apesar de ser visível a oscilação de 

pressão devido à oscilação do mostrador, neste tipo de medidor, assim como no caso do medidor 

ultrassônico não ocorreu a totalização dos volumes, a Figura 03 apresenta um dos casos em que 

houve a sobremedição de 3m³, sendo registrado em 7 dias de monitoramento nos medidores 

ultrassônico e volumétrico o volume 5m³ e no medidor velocimétrico do cliente o volume de 8m³. 

 

Figura 03 – Gráfico de pressão e vazão em uma das instalações onde ocorreu a 

sobremedição 

 

 

Quanto à Torre 01, ocorreu a sobre pressão em apenas um pavimento sob a influência da VRP, 

sendo possível verificar nessa torre que os pavimentos sob influência do pressurizador não 

possuíam oscilações bruscas de pressão, ou seja, o equipamento estava regulado, porém a VRP 

necessitava de manutenção para não causar na tubulação as oscilações de carga de pressão. 
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CONCLUSÃO 

O uso da pressurização é uma solução economicamente priorizada em muitas instalações 

prediais para melhor aproveitamento do espaço vertical da edificação, evitando assim a 

construção de reservatórios superiores às elevadas alturas, reduzindo assim a disponibilidade de 

espaço para novos pavimentos tipo.  

Todavia, tal solução vem acompanhada da necessidade de pressurização para garantir as cargas 

mínimas recomendadas pela NBR 5626/98. As edificações mais altas também implicam no 

aumento da carga nos pontos mais baixos das colunas de distribuição, sendo necessário o uso de 

VRPs, sendo ambos os equipamentos dependentes de manutenções periódicas. 

Tais manutenções periódicas nem sempre são feitas à contento, condicionando estes 

equipamentos a funcionamento inadequado resultando em golpes de pressão contínuos 

resultando em oscilações de pressões que resultam na sobremedição, ou seja, registro de 

consumo sem que a água realmente tenha passado pelos medidores. 

Para solução do problema da sobremedição e consequentemente não onerar os clientes, o SAAE 

Guarulhos efetuou a troca de todos os medidores do condomínio por medidores do tipo 

volumétrico, extinguindo assim o fenômeno da sobremedição.  
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RESUMO  

A crise hídrica instaurada no país entre os anos de 2014 e 2015, instensificou a preocupação com 

a escassez de água disponível para abastecimento público, principalmente em regiões com 

grande densidade populacional. Diante dessa escassez hídrica, a gestão eficiente e permanente 

dos sistemas de abastecimento e o controle operacional das perdas de água, em empresas de 

saneamento, se destacaram entre as atividades consideradas estrategicamente como prioridade, 

com perspectivas de obter o melhor aproveitamento desse insumo, além da importância de 

tangenciarem áreas economicas, técnicas e ambientais. Inserido nesse contexto, o artigo 

apresenta um estudo de caso realizado no município de Campinas/SP que visa demonstrar os 

impactos causados pela crise hídrica nas perdas aparentes de água, principalmente com relação 

ao aumento da submedição dos hidrômetros, decorrentes da redução na utilização do insumo 

pelos usuários e consequentemente alterações dos perfis de consumo. 

Palavras-chave: Crise hídrica, abastecimento público, índice de perdas, submedição, perfil de 

consumo.  

 

INTRODUÇÃO 

Apesar do Brasil possuir grande concentração de água doce, problemas relacionados a 

indisponibilidade hídrica para abastecimento público são recorrentes em algumas regiões isoladas 

país. O cenário de estresse hídrico vivenciado entre os anos 2014 e 2015, com níveis 

pluviométricos abaixo da média, conjuntamente com impactos ocasionados pela ação humana, e 

com planejamentos e investimentos inadequados na área de saneamento (INPE, 2016) 
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apontaram  para a necessidade de mudança dos padrões de consumo e aprimoramento da 

gestão dos recursos hídricos. 

A região Sudeste, uma das mais afetadas pela crise hídrica, foi considerada emblemática e em 

maior proporção, principalmente devido a magnitude do número populacional atingido e pelos 

reflexos negativos ocasionados na economia do país.  

Com impactos significativos desde a escassez do recurso hídrico nos principais reservatórios de 

abastecimento até vazões de água insignificantes para captação em inúmeros rios dessa região, 

resultaram em problemas árduos para as companhias de saneamento, principalmente quanto a 

qualidade e disponibilidade hídrica para atender a demanda necessária para o abastecimento 

público. Assim, de modo emergencial, as empresas implementaram medidas de rodízio no 

fornecimento e na obrigatoriedade/incentivos para o uso consciente da água pelos usuários.  

Consequentemente, diante da diminuição da oferta hídrica, e com a obrigatoriedade na redução 

do consumo, elevaram-se expressivamente a quantidade de usuários que migraram de faixas de 

consumo mensais maiores para inferior a 10 m³/mês. Essa alteração drástica no perfil dos 

usuários, impactou significativamente a redução do volume faturado e a receita arrecadada 

dessas empresas, bem como elevaram os índices de perdas de água nos sistemas. 

Visando mitigar esses impactos causados pela crise hídrica, as companhias priorizaram e 

intensificaram os programas de combate as perdas de água e acenturam a gestão do  sistemas 

de abastecimento. 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar, através de um estudo de caso realizado no 

município de Campinas/SP, uma das ações implementadas pela empresa de saneamento para 

diagnosticar a interrelação entre o aumento nas perdas aparentes no sistema em função da a 

alteração no perfil de consumo pelos usuários, enfatizando os impactos causados na submedição 

dos hidrômetros decorrente da migração expressiva na quantidade de ligações de água abaixo 

dos 10 m³/mês.  

Nesse estudo são realizados o levantamento de perfis de consumo em ligações de água 

residenciais, subdivididas em 03 faixas médias de consumo mensal e as respectivas calibrações 

dos  medidores para diagnosticar a submedição média em cada uma dessas faixas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A realização desse estudo tem como metodologia determinar as perdas aparentes de água por 

submedição dos hidrômetros, beseando em levantamentos de perfis de consumos e verificação 

dos erros de indicação dos medidores de água DN ¾”.  

O procedimento inicial adotado foi definido na segregação das ligações residenciais do município 

em 03 (três) faixas médias de consumo mensais: 0 a 10m³/mês; 11 a 20m³/mês e acima de 

20m³/mês.  
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Posterior a segregação, selecionou-se aleatoriamente  uma quantidade de 187 consumidores para 

realização do estudo estabelecendo o critério de proporcionalidade existente em cada uma das 

faixas para se determinar o número amostral, subdividos de acordo com a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Quantidade amostras por faixa de consumo 
Faixas de Consumo Médio Mensal (m³/mês) Quantidade de Histogramas 

0 a 10 143 

11 a 20 32 

>20 12 

 

Nessas ligações de água selecionadas, substitui-se provisoriamente o medidor existente por um 

“kit” para medição e monitoramento das vazões por um período de 07 (sete) dias ininterruptos. 

Conforme demonstrado na Figura 1, esse “kit” é composto por um retentor de partículas, um 

medidor tipo volumétrico, classe metrológica C, vazão nominal 1,5m³/h, dotado de saída de pulsos 

com resolução 0,1 L/pulso, e um Datalogger acoplado para coleta e armazenamentos das vazões, 

em conformidade com a Norma ABNT NBR 15538/2014. 

 

Figura 1 – Kit para levantamento de perfil de consumo 

 

 

Após esse período de coleta e armazenamento das vazões no Datalogger, retirou-se o “kit” e 

instalou nas ligações um medidor novo tipo volumétrico classe “C. As vazões armazenadas no 

Datalogger foram subdividas em 10 faixas: 0 a 5; 5 a 15; 15 a 30; 30 a 50; 50 a 150; 150 a 350; 

350 a 550; 550 a 850; 850 a 1150; 1150 a 1500 L/h (Norma ABNT NBR 15.538/14) e com isso, 

definiu-se o perfil de consumo e o peso percentual correspondente de vazão para cada uma 

dessas faixas. 

Paralelo a isso, os medidores substituídos foram submetidos ao ensaio de verificação de erros de 

indicação nas 10 vazões estabelecidas na Norma ABNT NBR 15.538/14 (2,5; 10; 22,5; 40; 100; 

250; 450; 700; 1000; 1325 L/h).  
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Através da definição do perfil de consumo, dos respectivos pesos percentuais encontrados em 

cada faixa de vazão, juntamente com os erros de indicação do medidor substituído, determinou-se 

o índice de submedição, ou seja, utilizando-se da Equação (1) para o cálculo do índice de 

desempenho da medição (IDM) expresso na NBR 15.538/14, consegue-se determinar as perdas 

aparentes, com o volume de água não contabilizado pelo medidor na ligação de água.  

 
Erro Médio Ponderado = Σ (Erros de indicação * Pesos Percentuais) Equação (1) 
 
Finalmente, após determinar a submedição existente em cada hidrômetro do estudo, aplicou-se a 

submedição média das ligações de água em cada uma das 03 faixas de consumo médios 

mensais estabelecidas (0 a 10m³/mês; 11 a 20m³/mês e acima de 20m³/mês).  

Além disso, após o levantamento do perfil de consumo de todas as ligações de água, realizou-se 

para cada uma das faixas, o perfil de consumo médio utilizando-se do princípio da subdivisão por 

faixa de vazão.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O levantamento de perfil de consumo das ligações de água e a verificação dos erros de indicação 

dos 187 medidores se estenderam durante o ano de 2015 e início de 2016, e se restringiu apenas 

a ligações de água da categoria residencial, devido a sua predominância na representatividade 

das ligações. Enfatizou-se uma maior quantidade em ligações com consumo de 0 a 10 m³/mês 

devido ao aumento significativo desta faixa durante a crise hídrica, conforme demonstrado na 

Figura 1. 

 
Figura 1 – Quantidade de ligações por faixa de consumo mensal 

  

Na Figura 1 é possível identificar que anteriormente a crise hídrica havia-se uma estabilidade na 

quantidade de ligações em cada uma das 03 faixas de consumo, porém com a instauração dessa 
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crise houve uma discrepância, com aumento excessivo na faixa de consumo até 10m³/mês e 

queda nas outras duas faixas, fato que demonstra a migração de usuários de faixas de consumos 

mensais maiores para a faixa inferior a 10 m³/mês no decorrer da crie hídrica.  

Na finalidade de identificar a submedição individual de cada ligação selecionada, para cada um 

dos 187 medidores de água calibrados, aplicou-se a Equação (1) supramencionada, 

multiplicando-se os erros de indicação do medidor pelo respectivo peso percentual do perfil de 

consumo ao qual esse estava submetido.  

Assim, através do diagnóstico da submedição individual, possibilitou determinar a submedição 

média das ligações de água agrupadas por faixa de consumo mensal, ou seja, realizou-se a 

média das submedições dos hidrômetros em cada uma das faixas. A Figura 2 expressa os valores 

resultantes dessa submedição média para cada faixa de consumo.   

 
Figura 2: Índice de submedição média por faixa de consumo mensal 

 

 

Nesta Figura 2 é possível identificar que existe uma diferença gradativa na submedição média 

entre as faixas de consumo, ou seja, quanto o menor o consumo mensal, maior é a submedição, 

principalmente para medidores tipo velocimétricos.  

Outra diferença notória é com relação a submedição apresentada nos diferentes tipos de 

tecnologia de hidrômetro envolvida, onde os medidores tipo velocimétrico apresentaram uma 

maior discrepância de valores quando comparados aos medidores tipo volumétrico. 

Nesse sentido, a Figura 2 demonstra que a simples migração de usuários de faixa maiores para a 

faixa até 10m³/mês influência diretamente no aumento da submedição dependendo da escolha de 

tecnologia empregada para medição no fornecimento de água. Verifica-se que a faixa de 0 a 10 

m³/mês apresenta uma elevação na submedição que pode superar os 10% quando comparada a 

segunda faixa  (11 a 20 m³/mês) e superior a 13% se comparado a consumos acima de 

20m³/mês.  
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Aprofundado no estudo e objetivando identificar as principais diferenças e justificativas para o 

aumento na submedição após a instauração da crise hídrica, realizou-se o agrupamento dos perfis 

de consumo individuais para determinar o perfil médio em cada uma das 3 faixas de consumo 

médio mensal, ou seja, utilizou-se repectivamente 143 perfis de consumo levantados na faixa de 0 

a 10m³/mês para determinar o perfil médio dessa faixa, 32 perfis para a faixa de 11 a 20m³/mês e 

12 perfis para faixa acima de 20m³/mês.      

A Figura 3, abaixo, observa-se os perfis de consumos médios das ligações residenciais do 

município segregados pelas faixas de consumo médio mensal, e como comparativo de referência 

inseriu-se também o perfil médio expresso na ABNT NBR 15.538/14.  

 

Figura 3: Perfis por faixa de consumo 

 

 

A Figura 3 possibilita identificar diferenças ao comparar os valores percentuais nas vazões entre 

os 4 perfis de consumo (0 a 10m³/mês 11 a 20m³/mês; >20m³/mês e NBR15.538/14), fato que 

diagnostica que a submedição apresentada na ligação de água está diretamente relacionada ao 

perfil de consumo e a tecnologia de medição envolvida.  

Ressalta-se que a quantificação da submedição não depende apenas das características dos 

medidores utilizados, mas também tem influência direta com o perfil de abastecimento e consumo 

das ligações. Inserido nesse contexto, diante da obrigatoriedade de aplicação do sistema de 

abastecimento indireto no país, com a ocorrência predominante de baixas vazões nas ligações de 

água, os medidores mais utilizados a nível nacional, tipo velocimétrico, apresentam maior 

imprecisão de medição. Conforme demonstrado na Figura 3, para o perfil de 0 a 10 m³/mês, 

aproximadamente 27% do consumo ocorre abaixo da vazão de 15 L/h, cujos medidores 

velocimétricos não medem ou apresentam imprecisões significativas de submedição.  
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Dessa forma, comprova-se através do perfil de consumo e da submedição apresentada no estudo 

para cada faixa de consumo mensal, que a migração de consumidores para faixa de 0 a 

10m³/mês com a utilização de hidrômetros tipo velocimétricos,  impacta diretamente o índice de 

perdas da empresa com a elevação no índice da submedição.  

 

CONCLUSÃO 

Diante do objetivo exposto para o estudo de caso, conclui-se como positivo e satisfatório os 

resultados obtidos no que tange o embasamento dos procedimentos propostos (ABNT NBR 

15.538/14) e pelo número expressivo de ligações de água analisadas, demonstrando uma base de 

dados considerável para realização do estudo. 

Além disso, pode-se concluir que frente a obrigatoriedade imposta pelas normas brasileiras para a 

existência de reservatórios de água nas edificações, conjuntamente com às características 

construtivas dos hidrômetros mais utilizados no país, a submedição está presente em todas as 

ligações de água, excluindo-se os casos mínimos em que os medidores apresentam erros 

positivos de medição, fato que demonstra a incapacidade existente nas companhias de 

saneamento na medição exata do volume de água fornecido. 

O estudo possibilitou também comprovar que os valores percentuais para cada faixa de vazão são 

alterados em função do consumo médio da ligação de água, e a submedição é inversamente 

proporcional ao consumo mensal, ou seja, quanto menor o consumo maior a submedição.  

Assim, a elevação significativa na quantidade de ligações de água na faixa mínima (0 a 

10m³/mês), certamente impacta o índice de perdas das empresas de saneamento que utilizam 

hidrômetros velocimétricos e abastecimento indireto, visto que a submedição no parque de 

hidrômetros representa uma parcela considerável das perdas aparentes. 

Além disso, apesar da norma ABNT 15.538 exemplificar o perfil de consumo da média nacional, 

recomenda-se que para um maior embasamento da realidade de sistema de abastecimento, o 

conveniente é que as companhias de saneamento realizem o próprio perfil de consumo com a 

finalidade de buscar novas tecnologias de medidores que atendam as vazões de operação das 

suas ligações de água. 
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RESUMO  

O sistema de medição individualizada de água em edifícios residenciais possibilita a apurar os 

volumes efetivamente consumidos por cada uma das unidades habitacionais, o que pode vir a 

reduzir o desperdício que ocorre quando a medição é feita de modo coletivo, o que contribui para 

a redução do desperdício de recursos hídricos. O trabalho mostra um histórico da implantação da 

medição individualizada em edificações residenciais coletivas no município de Guarulhos, visto 

existir experiências desta prática desde os anos 1970. Deve-se também não perder de vista a 

recente promulgação da lei federal 13312/16 de 5 de janeiro de 2007, que obriga que a partir de 

2021 todas as edificações devam ter medição individual, o que irá exigir das autarquias e serviços 

de água e esgoto se adequarem para o atendimento. Também é mostrado o potencial para a 

redução de perdas de abastecimento de água com a utilização de sistemas de telemetria, bem 

como a possibilidade de criação de novos serviços que poderão ser uma nova fonte de recursos 

para os serviços. 

Palavras-chave: Medição Individualizada, Hidrômetros; Telemetria. 

 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1028 

INTRODUÇÃO 

Thomaz (2007) define medição individualizada como o uso de medidores individuais para 

apuração dos volumes consumidos por unidades habitacionais em condomínios, que podem ser 

do tipo vertical ou horizontal. 

A Lei Municipal no 4950/1994 determinou a obrigatoriedade de implantação de sistemas de 

medição individualizada em condomínios verticais com área construída até 100 m2 e deixou à 

cargo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Guarulhos tarefa de manter a 

infraestrutura de medição, realizar as leituras mensais indicadas pelos hidrômetros, emitir as 

contas mensais e realizar cortes de fornecimento, quando do não pagamento de contas.  

Além de incentivar economia no consumo, a  referida lei, também tinha como meta proporcionar 

que os condôminos passassem a pagar um valor mais justo na conta de água, pois o hidrômetro 

permite discriminar o consumo de cada apartamento, restando somente dividir o consumo da área 

comum.  

Durante os últimos anos várias leis, em sua maioria municipais vem sendo promulgadas sobre a 

medição individualizada de água entre as quais pode-se citar as dos municípios de Recife, 

Piracicaba, Campinas e uma do estado de  São Paulo. 

Na Lei Federal no 11.445/07, que trata da Política Nacional de Saneamento Ambiental, foi 

acrescentado através da Lei Federal no 13.312/16 de 5 de janeiro de 2007, tornando obrigatória a 

implantação da medição individualizada do consumo de água em novas edificações condominiais 

a partir de 2021.  

Considerando a novidade para grande parte dos serviços de água e esgotos a implantação de tal 

mudança, seja ela operacionalizada por eles ou não, e tendo o SAAE Guarulhos mais de 20 anos 

de implantação e operação de medição individualizada, o objetivo do trabalho é apresentar uma 

visão geral da evolução dos procedimentos adotados pela SAAE Guarulhos, para a 

implementação de sistemas de medição individualizada de água em edifícios condominiais, 

apontando as alterações que foram necessárias, seus problemas e as soluções adotadas de 

forma a subsidiar os demais serviços de saneamento na implementação da lei federal. 

 

Sistema de Alimentação 

Segundo Coelho (2009), a forma de alimentação mais comum nas edificações brasileiras é a 

indireta através da utilização de um reservatório inferior (com capacidade para dois terços do 

consumo diário), de onde a água é recalcada até um reservatório superior, que acumula o terço 

restante do volume de consumo (modulação prevista no código de obras da Prefeitura Municipal 

de Guarulhos).  

A partir do reservatório superior a distribuição pode ser realizada por diversas prumadas, que 

geralmente atendem vários andares, e permitem, inclusive, a setorização por ambiente. 
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A norma NBR 5626/1998, que se encontra em revisão, limita a pressão de distribuição à 40mca. 

Assim, a partir deste valor é necessário a instalação de válvulas redutoras, para adequação dos 

valores de pressão. Na figura 1 é apresentado esquema de distribuição de água típico em 

edificação de múltiplos pavimentos. 

 

Figura 1- Sistema Predial de Água Fria. 

 

 

 

Com a medição individualizada a distribuição de água através das prumadas é condicionada ao 

local de instalação dos medidores. Quando a medição de água se dá próximo ao barrilete de 

distribuição, seja no reservatório inferior ou superior, diversas tubulações passam pela estrutura 

da edificação. Esta tipologia de distribuição se dá sobretudo nas edificações de moradia popular. 

No caso de edificações existentes, quando as mesmas são adaptadas para individualizar a 

medição, o tipo de distribuição mais comum é por hidrômetros instalados no barrilete do 

reservatório superior. 

A Figura 2, apresenta as duas tipologias de abastecimento. 
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Figura 2- Padrões de Instalação de Hidrômetros (Barriletes) 
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A terceira tipologia é a utilização de um poço de serviço (shaft), por onde é possível acessar as 

demais redes de infraestrutura. A partir dele é derivado um ramal de ligação para atendimento de 

cada uma das unidades habitacionais, tal como mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3- Padrões de Instalação de Hidrômetros (Shaft) 

 

 

Os andares superiores, para atendimento das pressões mínimas de abastecimento, podem ter 

prumada exclusiva, em função da necessidade de manutenção das pressões mínimas de 

abastecimento. 

As três formas de distribuição citadas conseguem atender as necessidades da medição 

individualizada, quando se leva em consideração somente o aspecto técnico, sendo os demais 

abordados a seguir. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi elaborado através de pesquisa bibliográfica às leis municipais, estaduais e federais, 

existentes e levantamento de informações realizado no sistema de informações gerenciais do 

SAAE, nos relatórios de recebimento das instalações prediais de diversos condomínios (em que 

foi implantada medição individual), nas normativas internas do SAAE Guarulhos e nos relatórios 

de serviços executados.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

  Padrão de Instalação de Hidrômetros 

O padrão de instalação dos hidrômetros utilizado em condomínios, passou por diversas alterações 

ao longo dos anos, acompanhando a evolução dos materiais de instalação. No inicio do processo 

de individualização foram utilizados materiais metálicos, principalmente o ferro galvanizado, por 

conferir robustez, devido a necessidade de troca dos hidrômetros e nos eventos de manutenção. 

Com o passar dos anos verificou um desgaste acentuado das tubulações provocando vazamentos 

e muitas vezes perdas materiais e, por conseqüência, necessidade de ressarcimento dos danos 

causados às edificações.  

Para resolver os problemas apontados foram desenvolvidas ações de melhoria da estrutura de 

instalação, dentre as quais a implantação de sistema de drenagem no poço de serviço (Shaft) de 

forma a conter a água proveniente de vazamentos que possam ocorrer, da água proveniente 

quando da troca de hidrômetros ou outros serviços que necessitem de descargas de água (testes 

e manobras operacionais). 

Nos últimos anos diversos materiais plásticos de tubulação e conexões, ganharam utilização cada 

vez maior, até ocuparam o espaço dos materiais metálicos. Mesmo com o advento de sua 

utilização os materiais plásticos apresentaram problema quanto a junta utilizada, no caso a 

soldável, em razão da impossibilidade de execução de manutenção com facilidade, principalmente 

nas trocas de hidrômetros. 

O problema só acabou após a adoção das juntas roscáveis e das caixas de ligação exclusiva para 

os medidores. Instaladas dentro do poço de serviço (Shaft) e engastadas na estrutura através de 

buchas de fixação, absorvem todo esforço mecânico gerado quando da execução de manutenção, 

não transferindo os esforços para as prumadas da edificação. 

Na Figura 4 são apresentadas fotografias de padrão antigo de instalação de hidrômetros e atual 

de ligação em condomínios verticais.  
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Figura 4 - Padrões de Instalação de Hidrômetros 

  

  

 

É importante mencionar também que além dos medidores individuais cada condomínio conta 

também com um hidrômetro principal que totaliza os volumes fornecidos, sendo utilizado em sua 

instalação o padrão comumente utilizado por diversas operadoras de saneamento.  

 

 

  Medidores 

Para a medição individualizada os hidrômetros a serem instalados nas edificações devem ser 

fornecidos pelos empreendedores. Os medidores devem atender as mesmas especificações dos 

hidrômetros adquiridos diretamente pelo SAAE e são retiradas amostras dos lotes para ensaios de 

verificação metrológica, executada na bancada de ensaio de hidrômetros, a fim de verificar se o 

equipamento atende os requisitos da Portaria Inmetro no 246/2000 e da norma NBR no 15538/14. 

Para a medição individualizada os hidrômetros a serem instalados nas edificações devem ser 

fornecidos pelos empreendedores. Os medidores devem atender as mesmas especificações dos 

hidrômetros adquiridos diretamente pelo SAAE, que a princípio foi o velocimétrico classe B. 

Quando da instalação os condomínios, são retiradas amostras dos lotes para ensaios de 

verificação metrológica, executados na bancada de ensaio de hidrômetros, a fim de verificar se o 

equipamento atende os requisitos da Portaria Inmetro no 246/2000 e da norma NBR no 15538/14. 

A partir da última década passaram a ocorrer muitas reclamações sobre o consumo de água em 

edifícios construídos no período. A princípio elas foram encaradas como mudança do padrão de 

Padrão Antigo Padrão Atual 
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consumo dos moradores, pois muitos moravam anteriormente em residências térreas ou 

sobrados. Entretanto, após realizar verificações por meio da comparação dos volumes totalizados 

dos medidores individuais com os volumes de entrada, constaram-se, algumas vezes, volume 

superior a 50% do entregue ao condomínio. 

Por meio de estudos desenvolvidos em outros condomínios, conseguiu-se apurar que o problema 

era causado por transientes nas instalações hidráulicas, provocados pelas válvulas redutoras das 

colunas ou por pressurizadores. Para sanar o problema foram testadas diversas marcas de 

medidores velocimétricos com classe de medição B que continuaram a apresentar, sendo que, 

somente os de tipo volumétrico ou ultrassônico mostraram não sofrer influência dos transientes 

gerados, além de melhorarem a medição em pequenas vazões. 

Na Figura 5 (gráfico extraído de data-logger), onde as linhas em azul mostram as variações de 

pressão, é possível verificar a ocorrência de variações elevadas de pressão, o que indica a pouca 

eficácia da operação da válvula redutora de pressão (VRP). 

 

Figura 5- Gráfico de Pressão e Vazão 

 

 

 Manutenção 

Nas edificações mais antigas a falta de padronização das tubulações, dificulta a execução de 

manutenções para eliminação de eventuais vazamentos e a troca de hidrômetros. Com isto, 
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muitas vezes ocorrem incidentes (rompimento de prumadas de alimentação, quebra de conexões, 

etc.), que somente são evitados com a adoção dos novos padrões de instalação dos hidrômetros. 

 

 Sistema Comercial 

No município, nos últimos anos houve um incremento de cerca de 40.000 novos pontos de leitura, 

que internamente receberam a denominação de submedidores. Como o SAAE é responsável pela 

leitura e emissão das contas destes pontos e não houve aumento no número de leituristas, tal fato 

provocou um incremento no número de contas emitidas com volumes calculados a partir da média 

dos doze meses anteriores, não só nos novos condomínios, mas por todo o município. 

Para mitigar o efeito desse aumento, os novos condomínios são obrigados a entregar as 

edificações com sistemas de telemetria interligados com o sistema do SAAE Guarulhos. 

 

 Sistema Telemetria 

A partir do ano de 2015, após a descoberta dos problemas de medição provocados por 

transientes, há a obrigatoriedade das construtoras entregarem os condomínios com a medição 

individualizada dotada de sistema de telemetria, que deve monitorar o consumo das unidades 

habitacionais e enviar os dados para o sistema do SAAE Guarulhos. A Figura 6 apresenta tela de 

um dos sistemas de transmissão de dados dos hidrômetros utilizados.  

 

Figura 6- Tela do sistema de telemetria 

 

 

Através do sistema é possível verificar as seguintes variáveis: consumo efetivo; ocorrência de 

vazamentos e fraudes. Na figura 7 é mostrada tela com os gráficos gerados pelo sistema de 

monitoramento do consumo das edificações. 
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Figura 7- Gráficos de consumo de uma das ligações 

 

 

O sistema opera também com os medidores de entrada da edificação, o que permite a construção 

de padrões de consumo dos condomínios, podendo ser otimizado a operação da distribuição de 

água condominial, além de fornecer dados para a operação do sistema de distribuição. 

Decorrido certo tempo da implantação da medição individualizada, é possível afirmar que a 

cuidadosa definição do padrão de instalação dos hidrômetros e a inspeção minuciosa no 

recebimento das obras são determinantes para impedir a ocorrência de problemas referentes a 

vazamentos, que causam prejuízo a condôminos.  

Para a área comercial, a implantação da medição individualizada, acabou significando problema, 

em função do expressivo aumento repentino do número de leituras, sem o necessário incremento 

de mão de obra. Entretanto, isto pode ser resolvido através da expansão dos sistemas de 

telemetria, de forma a compensar o incremento de novas leituras.  

 

CONCLUSÃO 

A ampliação da medição individualiza mostrou ser eficaz na cobrança mais justa dos volumes 

consumidos. Do ponto de vista do departamento comercial pode-se verificar que não houve 

incremento de faturamento, ou seja, caso o condomínio fosse cobrado individualmente, os valores 
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praticamente seriam os mesmos (fato que pode variar para cada concessionária em função do 

quadro de tarifas).  

A telemetria pode ser um forte aliado na melhoria do faturamento, uma vez que pode agregar 

serviços com potencial para comercialização, tais como o monitoramento do consumo do usuário 

ou a redução de custo com a eliminação da emissão de contas em papel, através da 

disponibilização de área em aplicativos utilizados em dispositivos móveis para os usuários 

poderem controlar seu consumo e efetuarem o pagamento de contas e taxas. 

Outra possibilidade é a utilização dos dados para monitorar possíveis fraudes nas ligações, de 

forma a reduzir o tempo para providenciar a necessária fiscalização, bem como dar maior 

eficiência e eficácia às ações de caça fraude, reduzindo o valor dispendido com tal contratação, 

visto que na maioria das concessionárias ser um serviço terceirizado. 

Com a possibilidade de monitorar os consumos, em tempo praticamente real, é possível abrir uma 

nova frente para o controle de perdas de água, já que que o monitoramento contínuo do consumo 

residencial noturno irá permitir a verificação de vazamentos internos nos apartamentos, que 

sequer são notados pelos medidores principais dos condomínios, gerando informação rápida ao 

usuário o que permite executar manutenções nas instalações prediais residenciais. 

Foi evidenciado também o papel da pressão no consumo, que mesmo nos patamares de pressão 

das normas provoca excessivo consumo, o que deve provocar uma discussão mais profunda 

sobre a manutenção dos valores hoje praticados. 
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RESUMO  

As empresas de saneamento têm enfrentado grandes desafios para suprir a falta de demanda de 

água nas cidades, pois além da escassez desse recurso,a concentração populacional nessas 

áreas tem contribuído na verticalização das moradias e os dimensionamentos hidráulicos para 

essa tipologia habitacional, merece uma maior atenção, pois pouco se atua nos sistemas prediais, 

fonte de diversas perdas e desperdícios. Afim, de tornar mais eficiente e racional o sistema de 

distribuição nos ramais prediais foi construído uma bancada experimental, em um Laboratório de 

Hidráulica, para realizar um estudo da demanda de água a partir do uso de uma válvula redutora 

de pressão, além de garantir as pressões máximas admitidas pela normatização, para serem 

instaladas também como controle de perdas e demandas. Para isso foram realizados testes em 

dispositivos hidráulicos utilizados em uma unidade domiciliar (torneira de lavatório, ducha ,torneira 

de cozinha e do tanque),com os resultados obter uma curva de vazão versus à pressão para cada 

dispositivo, e assim simular o consumo para uma família. Desta forma, no âmbito da preconização 

da sustentabilidade e a otimização do dimensionamento do sistema , contribuir com a redução do 

volume total consumido e assegurar o equilíbrio entre a oferta e demanda de água. 

Palavras-chave: Consumo de água, Economia, Válvula Redutora de Pressão. 

 

INTRODUÇÃO 

A água potável é um bem essencial á vida e segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a 

água é considerada direito humano e prevê que todos tenham quantidade suficiente, segura, 
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aceitável fisicamente, acessível e a custos razoáveis para os usos pessoais e domésticos (ONU, 

2016). 

Tendo em vista, que as ações humanas são responsáveis pelas alterações e modificações do 

planeta e a percepção de que o mundo possui recursos finitos e que não estão sendo usados de 

maneira adequada, propiciam no modelo de sustentabilidade, onde o desenvolvimento deve ser 

aliado ao não esgotamento dos recursos existentes (AWAD; LEITE, 2012). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) a quantidade de água fornecida para o 

abastecimento a população é maior que a quantidade necessária para o bom desempenho das 

atividades dos usuários. Esta situação se deve, entre outras, pela inadequada operação e 

manutenção dos sistemas prediais hidráulicos, onde existem perdas e desperdício da água 

(CBCS; MMA; PNUMA, 2014). 

O processo de desenvolvimento sustentável dos recursos naturais advém exclusivamente das 

alterações comportamentais da sociedade, onde deve satisfazer as necessidades atuais sem 

comprometer as gerações futuras de suprir suas próprias necessidades (AWAD; LEITE, 2012).  

No modelo atual a sociedade se utiliza desse recurso de forma imprudente, sendo a demanda 

maior do que a capacidade da natureza de produzir, fornecer e devolver a população, acarretando 

na sua escassez (AWAD; LEITE, 2012). 

A insuficiência da disponibilidade da água para o consumo, em suas diversas utilidades, culminou 

com a pior crise já ocorrida na história da cidade de São Paulo, em julho de 2014, o volume útil do 

sistema Cantareira se esgotou, sendo que este sistema atende mais da metade da população que 

gira em torno de 8,1 milhões de pessoas (COHEN, 2016).  

A Companhia de Saneamento Básico da Cidade de São Paulo (SABESP), responsável pelo 

abastecimento, optou por adotar algumas medidas para manter o fornecimento de água para à 

população, como: a diminuição das pressões na rede, bônus para população, vinculadas no valor 

da conta conforme faixas de redução e campanhas de conscientização. Após o inicio dessas 

ações constatou-se que a gestão da pressão foi responsável por 46% da redução, em relação à 

parcela economizada de 21,4m3/s (SABESP, 2015).  

De acordo com BARROS (2016), mesmo depois de todo o processo implantado, os condomínios 

não conseguiram atingir as metas de economia de água propostas pelo governo, e em alguns 

casos até aumentaram o consumo. A crescente urbanização contribui com a tendência na 

verticalização das construções residenciais e comerciais nas cidades, que pode resultar em um 

aumento considerável no consumo de água pelos condomínios. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) dispõe na norma NBR 5626/1998, que o 

sistema hidráulico predial deve ser desenvolvido para atender os consumidores e usuários com 

pressões suficientes, proporcionando conforto, segurança e eficiência na distribuição de água sem 

interrupções no fornecimento.  
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Com o uso adequado e eficaz da água nos edifícios, a demanda para o abastecimento 

populacional poderá sofrer significativa redução e os programas institucionais de gestão 

existentes para o combate e o uso racional deste recurso deverão ser ampliados, atualizados e 

implantados com articulações entre o poder publico e privado (CBCS; MMA; PNUMA, 2014).  

Atualmente os projetos de instalações prediais são elaborados para atender as especificações 

técnicas contidas na norma de modo a não ultrapassar a pressão máxima estabelecida, sendo 

que os dispositivos que regulam as pressões instalados apenas em regiões onde ultrapassam o 

limite permitido. 

No entanto a NBR 5626/98 (Instalações prediais de água fria) está sendo revisada para se 

adequar a novas tendências e tecnologias desenvolvidas ao longo desse período, no texto base 

da revisão e unificação da  NBR7198/93 (Projeto e execução de instalações prediais de água 

quente) uma das alterações a ser implantada será a redução da pressão estática, passando a ser 

adotada a pressão máxima de 300 KPa (30 mca), uma redução de 100 KPa (10 mca), mas ainda 

não foram implantados e estabelecidos os novos critérios discutidos. (GNIPPER, 2015). 

O controle de pressão é de fundamental importância na redução das perdas e de demanda, pois 

está diretamente relacionada ao volume utilizado pelos usuários. Por isso a necessidade de 

analisar o consumo e o comportamento dos equipamentos hidráulicos em cada zona de pressão, 

para garantir o suficiente para o seu funcionamento, determinando uma pressão adequada e 

eficiente para as unidades domiciliares nos condomínios.  

Desta forma foi desenvolvido um estudo experimental com o objetivo de avaliar e quantificar os 

ganhos com a redução de pressão na utilização de aparelhos sanitários em uma unidade 

habitacional de um condomínio vertical.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do ensaio experimental foi construído uma bancada de testes nas dependências 

do laboratório de hidráulica da FATEC-SP, essa estrutura foi criada para instalar todos os 

dispositivos hidráulicos, uma torneira para Lavatório, para o tanque, pia e a ducha, todos os 

dispositivos utilizados são modelo padrão e com restritor de vazão.  

Com a bancada de teste instalada com os dispositivos e conectados a rede de alimentação de 

água do laboratório, utilizou uma bomba pressurizadora no sistema para suprir a pressão que 

estava faltando, mas mesmo com essa configuração no sistema não foi possível alcançar a 

pressão requerida de 40 mca, o máximo foi de 35 mca. 

Para a regulagem da pressão de alimentação foi utilizada uma válvula redutora de pressão, que 

foi instalada logo após o hidrômetro ultrassônico. Foi através da válvula que foi possível controlar 

a pressão de entrada no sistema, iniciou-se a regulagem em 10 mca, pois foi considerado que em 
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casas ou apartamentos com aquecedores é necessário respeitar o mínimo da pressão de entrada 

que é 10 mca. Após a regulagem da pressão inicial de 10 mca, foi realizado as medições.  

Cada medição foi realizada a cada 2 minutos de estabilização do sistema, conforme fosse 

variando a pressão de entrada. As medições aconteceram a cada 5 mca, até chegar na pressão 

máxima de 35 mca. 

 

Sendo efetuadas as seguintes análises: 

 Levantar a pressão mínima e máxima de cada dispositivo pelo fabricante; 

 Variar a pressão para cada dispositivo e a abertura das torneiras inseridas na bancada, 

variando a abertura em ângulos iguais para não comprometer a medição.  

 Realizar 3 leituras em cada variação, e utilizar o valor médio nos cálculos, desta forma 

obtendo mais confiabilidade; 

 Analisar o consumo médio e a performance dos dispositivos; 

 Comparar entre os dispositivos a variação do nível de consumo, influenciado pela pressão; 

 Elaborar um gráfico com dados da relação entre a vazão x pressão; 

 Diagnosticar a redução alcançada a partir da diminuição da pressão nos aparelhos.  

 

Após verificar os valores de consumo dos dispositivos individualmente, realizou-se a etapa de 

modelagem e realizar a elaboração de um cenário de consumo para uma família com 4 indivíduos.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A partir dos dados aferidos nos testes foi elaborado um gráfico relacionando os dados da vazão 

com a pressão. Com os dados obtidos pode-se verificar o crescimento da vazão em função do 

aumento da pressão em todos os dispositivos, conforme Figura 1. 

 

Figura 37- Ensaio dos dispositivos hidráulicos, pressão x vazão 
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Fonte: do autor com base em dados coletados  
 

No momento dos testes pôde-se observar que em nenhum momento, mesmo nas menores 

pressões não se perdeu o conforto em nenhum dispositivo, principalmente na ducha que é o 

dispositivo que precisa oferecer o maior conforto possível aos seus usuários. 

Com os dados mensurados dos dispositivos buscou-se estimar o consumo diário de uma pessoa 

por dispositivo, utilizou-se como base a pressão e a vazão média dos dispositivos em cada faixa, 

pois se considera que um indivíduo não controla a abertura do registro no momento do uso, sendo 

que foi analisado que a diferença da abertura em suas faixas mostrava uma diferença 

insignificante nas fases de abertura ,os valores estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela17- Média dos valores de pressão e vazão em cada dispositivo  

Lavatório Tanque Pia Ducha 

Pressão 
Média 

Vazão 
Média 

Pressão 
Média 

Vazão 
Média 

Pressão 
Média 

Vazão 
Média 

Pressão 
Média 

Vazão 
Média 

mca L/min mca L/min Mca L/min Mca L/min 

9,98 9,82 10,09 5,08 10 5,41 10,19 11,86 

14,98 11,97 14,92 5,29 15,06 6,57 14,89 14,34 

19,96 13,84 20,03 5,34 19,86 7,47 20,17 16,64 

25,08 15,62 25,04 5,68 25,09 8,16 25,06 17,92 

29,93 17,11 30,04 5,9 30,06 8,56 30,01 18,85 

34,35 18,33 35,04 6,07 33,97 8,69 34,3 19,5 

Fonte: do autor com base em dados coletados  
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Considerando os valores médios calculados em função de todas as aberturas (vazões) e as 

pressões, foi estabelecido um cenário com relação a frequência e tempo de uso para cada um dos 

dispositivos para um individuo, conforme dados da Tabela 2. 

 

Tabela 2- Frequência e tempo de uso por dispositivo 

Dispositivos Frequência (N) Tempo (min.) 

Ducha 2 /Dia 10 

Torneira da Cozinha 3/Dia 07 

Torneira Tanque 2/Semana 15 

Torneira Lavatório 4/Dia 03 

Fonte: Adaptada SANTOS, 2002 
 

Com os dados de frequência de uso e os dados de consumo, elaborou-se um cenário de consumo 

por um individuo em um mês,  conforme demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2- Consumo mensal dos dispositivos para um individuo 

 
Fonte: do autor com base em dados coletados  

 

Os valores alcançados no estudo permitiram observar que o consumo mensal de um indivíduo 

está acima da média estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS)  considerando a 

utilização na pressão de 10 mca  se mostrou 50% acima do valor determinado de 110 L 

dia/habitante. Quando olhamos para este cenário de um individuo e estimamos para uma família 

de 4 pessoas, mantendo a mesma frequência de uso por individuo obteve-se o consumo mensal 

por pressão, conforme gráfico apresentado na Figura 03.  
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Figura 3- Consumo mensal dos dispositivos para uma família 

 
Fonte: do autor com base em dados coletados  

 

A partir dos resultados obtidos ,na comparação do consumo de água em relação a pressão 

verificou-se que a pressão interfere no consumo ,sendo que o usuário final não tem a percepção 

de que embora tenha um perfil de frequência de uso mantido , a pressão no ponto de instalação 

altera o valor de m³ utilizado, ou seja, dependendo do andar em que a unidade habitacional se 

situar o consumidor terá alterações de consumo , consequentemente na sua conta de água. 

Com base nos dados do levantamento de consumo mensal para uma família ,realizou se análise 

financeira e os resultados apresentados na Tabela 03. 

 

Tabela 3: Análise financeira/custo mensal e anual do consumo 

Pressão  Vazão  Custo  Vazão  Custo 

 Mca  m³/mês R$ mês m³/ano R$ Ano 

10,07 54,13 359,68 649,54 4316,16 

14,96 65,22 466,62 782,66 5599,42 

20,00 74,97 560,62 899,68 6727,45 

25,07 81,94 627,76 983,26 7533,15 

30,01 87,09 677,43 1045,08 8129,11 

34,41 90,70 712,27 1088,45 8547,20 

Fonte: do autor com base em dados coletados  
 

Ao analisar apenas a conta em um único mês, o valor financeiro é muito pequeno, porém, se 

considerar a faixa de maior pressão de 35 mca comparada as demais pressões, nota-se um 

aumento gradativo de economia, se tornando razoável na pressão de 10 mca.  
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Quando verificamos o cenário anual ,o valor total economizado torna-se considerável para os 

usuários, se comparado ao valor mensal, onde não traz muitos impactos. Conforme apresentado 

na tabela 4 .  

 

Tabela 4: Impacto da redução de pressão no custo mensal e anual em relação ao custo na 

máxima pressão 

Pressão Custo Redução 

Mca R$ mês R$ Ano R$ mês R$ Ano 

10,07 359,68 4316,16 352,59 4231,03 

14,96 466,62 5599,42 245,65 2947,78 

20,00 560,62 6727,45 151,65 1819,75 

25,07 627,76 7533,15 84,50 1014,05 

30,01 677,43 8129,11 34,84 418,09 

34,41 712,27 8547,20 0,00 0,00 

 Fonte: do autor com base em dados coletados  
 

Sendo o valor da tarifa baixo, os usuários não notam o desperdício de água, pois o custo atribuído 

ao serviço financeiro é pequeno.  

Porém, quando se observar o aspecto de consumo de água é possível perceber uma diferença 

significativa, quando comparado o consumo mínimo de 649,54m³/ano na pressão de 10,07  mca, 

com o valor de 1.088,45m³/ano na máxima pressão de 34,41 mca. 

Na Tabela 5 é possível verificar os valores de redução de consumo em cada faixa de pressão em 

relação a máxima.  

 

Tabela 5- Impacto da redução de pressão no volume em relação ao consumo na máxima 

pressão 

Pressão Vazão Redução Total 

Mca m³/dia m³/ano m³/ano m³/mês Dia Mês 

10,07 1,80 649,54 438,90 36,58 243 8 

14,96 2,17 782,66 305,79 25,48 141 5 

20,00 2,50 899,68 188,77 15,73 76 3 

25,07 2,73 983,26 105,19 8,77 39 1 

30,01 2,90 1045,08 43,37 3,61 15 0 

34,41 3,02 1088,45 0 0 0 0 

Fonte: do autor com base em dados coletados  
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Analisando o consumo de 1.088,45m³ ,na máxima pressão 34,41 mca, esse volume representa 

243 dias a mais de uso desse recurso natural na menor pressão (10,07 mca )o equivalente a 8 

meses .Sendo apresentado os dias de consumo desse volume em cada zona de pressão , 

conforme a Figura 4. 

 

Figura 4- Consumo de 1.088,45 m³ em cada zona de pressão 

 

Fonte: do autor com base em dados coletados  
 

Se considerarmos o uso da pressão necessária para o funcionamento dos equipamentos 

instalados em uma unidade de apartamento podemos garantir um melhor aproveitamento dos 

recursos hídricos disponibilizados para a região, assim como permitir o acesso aos usuários por 

um maior período , diminuindo as perdas e os rompimentos nas tubulações , evitando os desgaste 

das peças instaladas.  

Existem programas como PURA (programa de uso racional de água),que adotam medidas para 

redução de consumo, como instalação de dispositivos economizadores nos pontos de saída, 

aliados a mudanças no comportamento, nos hábitos de utilização, como redução de frequência e 

tempo de uso dos aparelhos pelos usuários. 

Aliados a essas medidas ,os profissionais da área devem se comprometer em realizar ações que 

contribuam para o não esgotamento desse recurso, como na concepção de projeto , ou seja, nos 

dimensionamentos de redes de instalações de água, disponibilizarem pressões que atendam as 

condições de conforto e uso para redução de consumo ,sem transferir unicamente para o usuário 

final a responsabilidade de economia. 
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Fica evidenciado que as redes necessitam de melhores adequações para que todos possam 

usufruir desse recurso por um maior período ,garantindo os direitos de acesso para um maior 

número de indivíduos. 

O desenvolvimento do projeto tem que atender as especificações normatizadas, mas o estudo nos 

mostrou que a pressão pode ser reduzida e ao invés de se instalar dispositivos de redução  (vrp) 

apenas nos locais onde ultrapassam a máxima pressão permitida de 40 mca ,também podem ser 

instalados como forma de controle de perda , desperdício e distribuição. 

Essa ação juntamente com a conscientização da população na redução da frequência e tempo de 

uso dos dispositivos hidráulicos, podem colaborar com significativas reduções e  garantir esse 

recurso para as gerações futuras e contribuir na preservação e manutenção dos mananciais .  

 

CONCLUSÃO 

Este estudo permitiu determinar as vazões dos dispositivos hidráulicos a partir das variações de 

pressão de uma válvula controladora de pressão. Sendo demonstrado nos testes um aumento 

crescente no volume de água em cada graduação de abertura e pressão. 

Esses valores constituem-se em parâmetros que interferem no consumo de água, além de 

servirem para comparação da pressão mínima e máxima estipulada em normatização de projeto 

dos sistemas prediais de água fria. 

O impacto causado pelo mau uso do recurso, afeta milhões de pessoas na sociedade, e em São 

Paulo esse recurso está disponível por uma taxa irrisória apenas de manutenção e isso faz com 

que as pessoas não tenham consciência do valor que este bem representa e acabam não o 

valorizando. Com base nos dados, fica claro que um consumo consciente ajudaria a ter uma boa 

economia de água.  

Foi observado durante a realização dos testes, que em nenhum momento deixou-se de ter 

conforto com a redução da pressão, principalmente com a ducha. Esse dispositivo na pressão de 

10 mca apresentou um excelente desempenho, o que é muito importante para as pessoas que 

buscam conforto na hora do banho. 

Seguindo o que o trabalho se propôs a levantar de informação e entender o consumo de cada 

dispositivo, percebe-se que de fato é possível ter uma pressão menor em cada dispositivo. 

Fazendo com que gere uma boa economia e um uso consciente, além de melhorar o tempo de 

vida útil dos dispositivos e da rede hidráulica. Pois com a diminuição da pressão, faz com que haja 

um menor desgaste das peças, diminuindo a frequência com que tenha que realizar uma 

manutenção para avaliação ou troca de algum dispositivo.   

No momento da redução da pressão para os dispositivos, não pode deixar de levar em 

consideração um dispositivo que não foi testado e que hoje mais do que nunca tem sido utilizado 

nos condomínios existentes e os New house, que é o aquecedor. Em muitos prédios o aquecedor 
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tem sido inserido para o sistema de aquecimento da água para as duchas, e devido a esse 

dispositivo precisa-se ter certo cuidado, pois para funcionar bem o aquecedor precisa ter uma 

pressão de entrada de 10 mca, o que pode limitar um pouco em diminuir a pressão no ponto no 

banheiro. Embora existam algumas linhas de aquecedores que trabalham com baixa pressão, o 

equipamento não vai funcionar na sua melhor performance e pode diminuir a vida útil do aparelho 

mais rápido. Outro ponto é colocar aquecedores com pressurizador embutido ou no momento da 

instalação realiza a instalação do pressurizador juntamente com o aquecedor.  

Apesar da proposta de redução de pressão da norma 5626, passar a ser de 30 mca, não 

representar significativa economia, as medidas consideradas no estudo sobre tudo a diminuição 

de pressão ora avaliada proporcionou uma economia do volume total utilizado consequentemente 

na redução da demanda no manancial.  

Assim, demonstramos que as zonas de pressão de trabalho dos dispositivos hidráulicos 

representam significativo impacto no consumo, sendo de fundamental importância no 

dimensionamento dos projetos de instalações prediais para promover a sustentabilidade dos 

recursos hídricos e a conservação da água. 

No entanto, para atender as medidas propostas no estudo de controle de pressão, sabemos que 

isso causará um impacto no custo financeiro da construção, porém podemos garantir o uso do 

recurso hídrico por um maior período garantindo a subsistência de novas gerações, sem causar 

desperdícios. 
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RESUMO  

O Brasil produz quase metade de energia que consome de fontes próprias e renováveis, 

principalmente através da água, porém o recente período de estiagem, em algumas bacias 

hidrográficas, contribuiu para redução na produção de eletricidade de origem hídrica. As 

prestadoras de serviços de saneamento no Brasil, diante deste cenário, e mediante um elevado 

consumo de energia elétrica, que representam uma parcela significativa nos custos, buscam cada 

vem mais o equilíbrio entre a oferta e a demanda dos recursos hídricos e energéticos visando 

alcançar a economia de recursos financeiros. Por oportuno e nesse sentido o presente estudo, 

norteado pelo auxílio de um simulador hidráulico operando em conjunto com um módulo de 

otimização que utiliza o algoritmo genético, identificou que o uso de uma curva padrão para 

regulagem de um inversor de frequência mostrou-se eficaz no controle de pressão o que 

consequentemente resultou na redução dos vazamentos, contribuindo significativamente para a 

eficiência energética tanto no conjunto motobomba como no sistema de distribuição de água. 

Palavras-chave: Eficiência Energética, Inversor de Frequência, Modelagem de rede de 

distribuição, Algoritmo Genético. 

 

INTRODUÇÃO 

O Ministério das Cidades – MCID (2016), através do Sistema Nacional de Informações de 

Saneamento - SNIS 2015 informa que as despesas das prestadoras de serviços de saneamento, 
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que responderam à pesquisa anual, com energia elétrica superaram os R$ 5,14 bilhões, 

totalizaram um consumo de 11,0 TWh com abastecimento de água. 

Conforme GO Associados (2013), o valor pode variar dependendo das condições de topografia do 

local onde está instalado o sistema de distribuição de água, podendo chegar, como é o caso do 

município de Guarulhos, ao gasto médio de energia de 2,74 kWh para produzir um metro cúbico 

de água. Recesa (2008) aponta que existe uma relação direta entre perdas de água e consumo de 

energia, a redução da primeira provoca a redução das perdas de água. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a utilização da modelagem numérica, através 

do simulador hidráulico EPANET, operando em conjunto com um módulo de otimização que utiliza 

o algoritmo genético, com a finalidade de melhorar as rotinas operacionais na utilização de 

inversores de frequência e permitir a redução do consumo de energia elétrica e de perdas de água 

na distribuição de água. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos (SAAE) da Zona de Macromedição e Controle 

Aníbal Martins, cuja área é atendida por uma estação elevatória de água, com potência instalada 

de 250 CV. 

 

Modelagem de Vazamentos de Água 

 

De acordo com Mendes (2016) através de medições contínuas é possível determinar as 

demandas totais horárias referentes ao setor de distribuição estudado. Essas demandas são 

compostas de duas parcelas, são elas: 

• Consumo efetivo: é a parcela da vazão disponibilizada que chega aos usuários do sistema 

e pode ser mensurada somando os consumos micromedidos do setor. 

• Vazamentos existentes: essa parcela refere-se ao vazamento no trecho o qual é 

concentrado no nó, com índice i, como mostrado na equação 1. 

i,vi,ci qqD                                                                                                                              (1) 

Em que:  

Di= demanda total total no ní i; 

qc,i= consumo efetivo no nó i; 

qvi= consumo de vazamento no nó i 

Segundo Loureiro & Coelho (2004) para estimar as vazões totais correspondentes ao nó o 

EPANET 2.0 contempla em sua simulação tanto as vazões efetivamente consumidas pelos 

usuários do sistema como as escoadas em um dispositivo do tipo emissor realizado, de acordo 
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com Araújo (2005), através de uma tubulação fictícia que liga o nó a um reservatório fictício cuja a 

carga hidráulica corresponde à cota no nó, neste caso a vazão do dispositivo emissor é a vazão 

perdida através do vazamento modelado.  

É possível utilizar os dispositivos emissores para simular vazamentos que podem acontecer em 

juntas ou fissuras de uma tubulação, se o coeficiente de vazão do dispositivo emissor (C) e o 

expoente da pressão (ß), para o vazamento puderem ser estimados através do uso da equação 2 

(MENDES, 2016). 

 ip ii,f Cq                                                                                                                            (2) 

Onde  

qf,i equivale à vazão de vazamento no nó i; Ci  coeficiente do dispositivo emissor no nó i; pi 

representa a pressão no nó i;  ß é o expoente da pressão, cujo valor de laboratório para vazão de 

um orifício com saída para a atmosfera é da ordem de 0,5.  

Os coeficiente de vazão dos emissores (Ci) é afetado por fatores característicos das redes de 

distribuição e o no nó i é influenciado pelo material, ligações, idade, assentamento das tubulações, 

características do solo e tráfego (MENDES, 2016). 

Segundo Mendes (2016) os vazamentos em redes de distribuição de água são provenientes de 

pequenas aberturas, tais como orifícios, fissuras e trincas nas tubulações, podendo variar em 

quantidade perdida e em sua vazão, dependendo dos valores de pressões. Em sua avaliação 

deve ser considerado apenas com valores de pressão resultantes no nó. Lambert et al. (1998), 

sugere valores que variam de 1,8 x 10-5 a 7,9 x 10-5 l/s x m x (mca)1,18 – apresentando uma média 

de 5,1 x 10-5 l/s x m x (mca)1,18). 

A equação 3, expressa como estimar através da lei dos orifícios as vazões decorrentes desses 

orifícios (ARAÚJO, 2005). 

 oi ppcq                                                                                                                           (3) 

Onde: 

q: representa a vazão através do orifício (m3/s); c: coeficiente de vazão cujo valor depende da 

forma e diâmetro do orifício; pi: pressão na entrada do orifício (mca); po: pressão na saída do 

orifício (mca); β: expoente cujo valor, segundo experiências em laboratório, é de 0,5. 

 

Algoritmos Genéticos 

 

De acordo com Gebrim (2013) e Mendes (2016) os algoritmos genéticos podem ser definidos 

como um processo de otimização por busca da melhor opção, que utiliza como base a teoria da 

Seleção Natural e de Adaptabilidade de Charles Darwin, declarado em 1859, ou seja, essa técnica 

desenvolvida por Holland (1975) e consolidadas por Goldberg (1985) e Davis (1985), procura 
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reproduzir os algoritmos de pesquisa probabilística, inspirados no modelo de evolução observado 

na natureza para otimização de sistemas no mundo real.  

Conforme Gebrim (2013) baseado nessas mutações os algoritmos genéticos conseguem resolver 

problemas complexos de maneira simples, no entanto, esse procedimento lógico não sabe o tipo 

de problema que está sendo resolvido, ele apenas procura selecionar por meio de uma função 

matemática, dentro de uma determinada população, os indivíduos que estão melhor adaptados ao 

ambiente. O processo é repetido com os mais aptos, possuindo mais oportunidades de 

reprodução. 

Segundo Goldberg (1994) os algoritmos genéticos são bem eficientes em busca irregulares e 

multidimensionais. Dentre as suas principais características destacam-se por não necessitarem da 

utilização de derivadas, operarem numa população de pontos, requererem informação apenas 

sobre o valor de uma função de aptidão para cada elemento da população de indivíduos, 

trabalharem em geral com representação binária de parâmetros e não utilizarem regras 

determinísticas e sim probabilísticas. 

 

Construção do Modelo Físico 

 

Para a simulação do sistema de abastecimento utilizou-se um modelo físico fornecido pelo SAAE 

de Guarulhos. O modelo hidráulico é gerado através de um modulo de customização desenvolvido 

pela área de TI do SAAE.  Nele são extraídos do cadastro técnico dados contendo características 

das tubulações, peças e componentes das redes de distribuição de água, dados de topografia da 

região. 

 

Determinação de Consumos 

 

Do cadastro comercial são retirados os dados de micromedição anuais, de forma a considerar os 

aspectos de sazonalidade, distribuídos pelos nós de consumo através cálculo de pesos, onde o 

consumo de cada nó é dividido pela somatória total dos consumos de base de todos nós, gerando 

um fator de ponderação das vazões de consumo (Qb). 

A Figura 1 utilizada por  Mendes (2016), representa como é realizada a distribuição dos consumos 

(a linha tracejado marca o ponto médio da tubulação), sendo c1 a c5 os consumos referentes à os 

ramais domiciliares que são ligados ao longo da tubulação, e qi e qf são os consumos acumulados 

nos nós i e f, nas extremidades da tubulação. Os consumos c1 a c3 são atribuídos ao nó i, por 

estarem mais próximos deste, enquanto os consumos c4 e c5 são atribuídos ao nó f. 
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Figura 1: Atribuição dos consumos na tubulação aos nós inicial e final 

 

Fonte: Adaptado de MENDES, 2016 

 

 

Como demonstra a Figura 2, de acordo com Mendes (2016), a vazão total fornecida à rede é Q e 

os consumos-base nos nós 1 a 7 são q1 a q7.  

O nó 3 não possui consumo-base, uma vez que ao longo das tubulações que lhe são adjacentes 

não há qualquer consumo. O nó 2 tem um consumo ligado diretamente ao nó, por se tratar de um 

grande consumidor, neste caso é necessário um consumo-base individual (MENDES, 2016). 

 

Figura 2: Vazão total fornecido Q e consumos-base q1 - q7 

 

Fonte: MENDES, 2016 

 

 

Padrão de Consumo 

 

Optou-se neste estudo pela utilização de simulação de período estendido e foi necessário inserir 

um perfil de consumo que descreva a variação da vazão ao longo de 24 horas. Utilizou-se 

medições de vazão fornecidas pelo SAAE, de um período de uma semana gravados à cada dez 
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minutos, os dados foram importados dos macromedidores instalados na entrada da ZMC 

escolhida. Obteve-se através da relação entre a vazão medida pelo macromedidor e somatória 

dos consumos base, o fator de consumo (Fct) que é utilizado para correção das vazões de base, 

representado pela equação 4: 


 j

i
b

t
tc

Q

Qm
F

                                                                                                                             (4) 

Onde:Fc= Fator de Consumo; Qmt: Vazão macromedida no tempo t; ΣCbt: Somatória dos 

consumos bases dos nós. 

 

Simulações Hidráulicas 

Para o cálculo das estimativas de vazões perdidas por vazamentos será utilizado o algoritmo 

genético desenvolvido e utilizado por Araujo (2005).  

O procedimento adotado é detalhado da seguinte forma: 

1 – Estabelece-se um valor para ser testado, fixo para todas as tubulações da rede, para o 

coeficiente de escoamento dos orifícios c = 5 x 10-5 l/s x m x (m c.a.)1,18), valor este baseado no 

estudo do Lambert et al. (1998); 

2 – Calculam-se os valores de Kf , coeficiente de vazamento ou emissor que será usado pelo 

módulo customizado do programa EPANET para cada nó da rede, conforme equação 5: 





iM

1j
jif L5,0cK                                                                                                                                            (5) 

Sendo: 

M: n.º de tubulações ligadas ao nó i; C: coeficiente de escoamento dos orifícios; Lij: comprimento 

total das tubulações adjacentes ao nó; 

3 – Determina-se um consumo base (qbi), pré-estabelecido, para cada nó; 

4 – Associa-se, para cada nó, um fator de consumo (fc,t) para a hora H e um consumo base (qbi);  

5 – Simula-se a rede, neste caso com o programa EPANET, para uma condição hidráulica de 

regime estático numa primeira simulação, e regime estendido ou dinâmico para as demais 

simulações; 

6 – Determina-se, com os resultados gerados, um padrão horário de consumo total (i.e., consumo 

efetivo e vazamento). Os resultados de vazões gerados são posteriormente utilizados para simular 

uma leitura de vazões na entrada da rede; 

7 – Calcula-se a percentagem de vazamento para a hora que corresponde ao menor consumo. 

A partir desta parte do procedimento faz-se o percurso inverso. Desta forma, através do modelo 

obtém-se como resultado uma rede, com consumos em cada nó, semelhante à rede inicial, cujo 

procedimento se apresenta em seguida: 
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8 – Com base no padrão horário de consumo total, calculado na primeira parte do procedimento 6, 

determina-se um novo padrão de consumo redistribui-se o novo consumo, assim estabelecido, por 

entre os nós de consumo efetivo; 

9 – Estabelece-se como dado de entrada para o modelo proposto, uma percentagem de 

vazamento igual à calculada no procedimento 7 da primeira parte; 

10 – Executa-se o modelo e analisam-se os resultados. 

 

Operação do Modelo 

Para operacionalizar o modelo foram inseridas algumas curvas características de bombas, 

conforme Figura 3, até se obter uma que melhor atendesse o ponto crítico no horário de maior 

consumo com no mínimo 10mca, e para determinação do custo/dia da bomba hidráulica, utilizou-

se o valor médio de R$ 0,51 por KWh valor pago pelo SAAE Guarulhos 

 

Figura 3: Curvas característica da bomba 

 
Fonte: DOS AUTORES, 2016 

 

A seguir, tendo este modelo com as informações extraídas do módulo SAAE como base, foi criado 

um segundo cenário. 

Para a implantação deste segundo cenário no modelo seguiu-se a premissa de regular a 

velocidade de rotação em função do ponto crítico, com o objetivo de manter em 10 mca a carga 

hidráulica neste nó, independente do horário e da variação de consumo. Empregando-se a 

equação 6 que aponta a relação carga x rotação, considerou-se como 1 (100%) o valor N1, que é 

o índice de rotação pré-estabelecido pelo fabricante para a bomba, e foi atribuído diferentes 

valores para H1 de acordo com o horário (equação 6).  

2
2

2
2
1

1

N

H

N

H
                                                                                                                                       (6) 

Onde: H1 é a pressão no ponto crítico; 
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H2 é a pressão desejada para o ponto crítico; N1 neste caso, considera-se 1, rotação pré-

estabelecida pelo fabricante; N2 índice de regulagem de velocidade de rotação para alcançar a 

pressão desejada.  

Obteve-se diferentes índices de N2 para a curva do padrão de velocidade de rotação 

determinadas para a demanda de cada horário, conforme demonstra a Figura 4. 

 

Figura 4: Curva de porcentagem do regulador de velocidade 

 

 Fonte: DOS AUTORES, 2016.  

 

Em seguida foi inserido este padrão nas características da bomba hidráulica do modelo base do 

Epanet, criando assim o modelo proposto. 

Coutinho e Soares (2016) ressaltam que o EPANET não considera a mudança na curva de 

eficiência com a velocidade de rotação. Portanto o estudo não considerou o impacto desta 

alterção no rendimento da bomba.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Estimativa do Volume de Perdas Reais 

Através do algoritmo genético desenvolvido por Araújo (2005) e adaptado pelo SAAE Guarulhos, 

para operar com o módulo customizado do EPANET, instalado junto ao SIG, executaram-se várias 

simulações para calcular a estimativa dos volumes de perdas de água na Zona Alta do setor em 

estudo.  

 

Resultados da Estimativa de Vazão e de Pressão 

A partir da vazão mínima noturna calculou-se as vazões de perdas físicas e em seguida foi 

realizado o cálculo para as demais horas do dia. Na Figura 5 é apresentada a interface do módulo 
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otimizatório onde são exibidas as vazões de consumo efetivo e de vazamentos, calculadas com o 

auxílio do algoritmo genético 

 

Figura 5: Janela de valores finais de cálculo de vazões 

 

Fonte: SISTEMA SIG-EPANET- SAAE GUARULHOS, 2016 

 

As curvas obtidas na simulação do modelo base (sem o uso de inversor de frequência na bomba) 

de vazões de consumo efetivo e de perdas de água reais são apresentadas na Figura 6. 

 

Figura 6: Curvas de vazões de consumo – modelo base 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 
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Na Figura 7 é apresentado as curvas obtidas na simulação do modelo proposto com a inserção da 

curva padrão de regulagem de velocidade (simulando o uso do inversor de frequência), as vazões 

de consumo efetivo e de perdas de água. 

 

Figura 7: Curvas de vazões de consumo – modelo proposto 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016. 

 

Na simulação, utilizando uma curva padrão de velocidade (simulando um inversor de frequência), 

obteve-se um ganho significativo de volume de água, um total de 698,72 m³/dia em comparação 

ao sistema modelado sem o uso inversor de frequência, conforme aponta a Figura 8. 

 

Figura 8: Volume de perdas reais e volume de ganho 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 

 

Conforme Recesa (2008), o volume de vazamento relaciona-se com a pressão, sendo, portanto, o 

horário mais crítico aquele no qual a pressão é maior devido a diminuição do consumo.  
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Com base neste fundamento, na Figura 9 é apresentado a distribuição das pressões nos nós, nos 

modelos com e sem o uso do inversor, no horário de menor vazão que é o horário de maior 

impacto na distribuição das pressões no setor. Percebe-se que com o uso do inversor, mais de 

70% das pressões nos nós estão abaixo 40 mca no horário de menor consumo, enquanto na 

simulação sem o uso do inversor apenas 25% das pressões estão abaixo de 40 mca. 

 

Figura 9: Distribuição das pressões no horário de vazão mínima – 3H00 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 

 

 

Resultados da Estimativa de Consumo de Energia Elétrica 

No simulador do EPANET é possível extrair um relatório de consumo de energia, após a inserção 

de determinados atributos nas propriedades da bomba, tais como a curva de rendimento e preço 

da energia. Na Figura 10 e na Figura 11 são apresentados os relatórios de consumo de energia 

da bomba hidráulica no modelo base (sem inversor) e do modelo proposto (com inversor e curva 

de regulagem de rotação). Os resultados apresentam o rendimento com a diminuição dos 

vazamentos sem considerar o impacto da alteração na velocidade de rotação da bomba. 

 

Figura 10: Relatório de consumo de energia na bomba – sem controle de pressão 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 
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Figura 11: Relatório de consumo de energia na bomba – com controle de pressão 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 

 

Comparando os resultados apresentados nas Figuras 10 e 11 é possível observar uma economia 

no consumo de energia de 10,06 Kwh, em média, representando uma economia de 35%, 

referentes ao consumo de energia da bomba.  

Conforme citado anteriormente, segundo GO Associados (2013) o SAAE de Guarulhos consome 

de energia em média 2,74kWh para produzir 1,0 m3 de água potável. Baseado nestes dados, 

multiplicando 2,74 pela média das 24 horas de consumo de água, com e sem o uso de inversor de 

frequência, constatou-se que a utilização de um padrão de curva para regular a velocidade de 

rotação da bomba, possibilitou através da redução do volume de vazamentos, economia estimada 

de 80 Kwh, representando redução de 22% no desperdício com vazamentos, conforme aponta a 

Figura 12. 

 

Figura 12: Consumo médio de energia para produção de água 

 

Fonte: DOS AUTORES, 2016 

 

CONCLUSÃO 

A utilização do algoritmo genético em conjunto com o simulador Epanet, mostrou-se ser uma 

ferramenta viável para utilização na melhoria da operação dos sistemas, tanto do ponto de vista 
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de se estimar os ganhos com a redução de perdas reais, bem como para simular o funcionamento 

de dispositivos destinados para a melhora da operação, no caso a curva de funcionamento dos 

inversores de frequência, e sempre buscar o melhor ponto de operação do sistema. Porém a sua 

eficácia só é possível com o atendimento de algumas premissas básicas tais como: cadastro em 

ordem, medidores de vazão bem dimensionados e devidamente calibrados e técnicos treinados.  

Para melhorar as estimativas, deve-se calibrar o modelo, além de se procurar determinar o 

consumo noturno médio das residências na hora de ocorrência da mínima noturna. 

A curva padrão de regulagem de um inversor de frequência não é uma programação definitiva, por 

isso, para manter a eficiência deste sistema deve-se manter monitoramento constante das 

pressões no ponto crítico, podendo ser necessário a alteração na regulagem da curva de acordo 

com o as mudanças no perfil de consumo do setor. 

A partir do desenvolvimento deste estudo podemos vislumbrar outras possibilidades de pesquisa, 

tais como:  

Implantação de curvas de regulagem para o inversor de frequência específica para feriados e fins 

de semana e/ou diferentes regulagens em função da sazonalidade do perfil de consumo durante o 

ano; 

Aplicação prática deste estudo utilizando a etapa de calibração do modelo; 

Determinação da interferência da submedição na elaboração do perfil de consumo. 
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RESUMO 

Os ensaios de verificação do atendimento dos requisitos metrológicos dos medidores entregues 

pelos fabricantes às concessionárias é uma das tarefas mais importantes para o combate das 

perdas aparentes e financeiras. Sem uma bancada de ensaio, em que possam ser realizados os 

ensaios necessários com a necessária acurácia é um impeditivo, embora não seja o único. O 

artigo relata os ensaios realizados visando verificar se os ensaios necessários podem ser 

realizados com a mudança do tipo de alimentação das bancadas de verificação de hidrômetros 

nas vazões Qmin e Qt, sem deixar de atender as condições de variação máxima de vazões 

determinadas pela NIE-DIMEL 017 (Inmetro)  

Palavras-chave: Bancadas de Calibração, Hidrômetros; Inversores de Frequência. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A norma NIE-DIMEL-016 (Inmetro), que trata sobre inspeção de bancadas de ensaios de 

hidrômetros, tem como um dos itens de inspeção a verificação da alimentação das bancadas 

através de reservatórios elevados, em item 8.1.2.1, abre a possibilidade de utilização de bombas 

centrífugas para o ensaio das vazões do campo superior de medição. 
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Para o processo de verificação e inspeção metrológica de hidrômetros em bancadas 

convencionais os procedimentos estão descritos na norma NIE-DIMEL-017 (Inmetro), que em seu 

item 7.3.1, letra e veda a utilização de bombas para os ensaios nas vazões mínimas (Qmín) e de 

transição (Qt). 

Para o atendimento das normas acima citadas, para a implantação de laboratórios de ensaios 

para verificação de hidrômetros obriga as operadoras de serviços de saneamento a uma elevada 

despesa para implantação do sistema de alimentação, o que acaba por inviabilizar muitas vezes a 

implantação dos laboratórios. 

Visto que a referida norma foi data de 2005 e dada a intensa evolução nos sistemas de 

automação e controle de bombas, o trabalho tem por objetivo determinar a viabilidade de 

execução do ensaio de hidrômetros nas vazões do campo inferior em uma bancada alimentada 

por bombas do tipo centrífuga operadas através de um inversor de frequência.  

 

Ensaios de Conformidade 

 

O ensaio de conformidade consiste na verificação das características originais de tipo e modelo de 

medidores que tenham sido aprovados anteriormente, junto ao Inmetro. Para a concessionária 

representa uma garantia da qualidade do medidor entregue pelo fabricante. Neste exame são 

realizados os mesmos ensaios do método de aprovação do modelo (Coelho, 2009).  

 

Bancos de Ensaio 

 

É dito por Coelho (2009) que todo instrumento de medição deve possuir exatidão, que dependerá 

da destinação que é dada para o medidor, os hidrômetros utilizados para medição de usuários das 

empresas de saneamento não são exceção. Portanto todas as concessionárias devem possuir ou 

ter acesso à uma bancada de ensaio. 

As bancadas de ensaio que permitem garantir a exatidão instrumentos de importância, pois 

permitem a verificação de medidores novos e de medidores já instalados, através de ensaios de 

conformidade previstos.  

Os ensaios em bancadas podem ser realizados a partir de três métodos: 

Volumétrico: A partir de reservatório com escala de níveis graduadas que relaciona o volume 

armazenado no tanque, segundo Coelho (2009), este princípio de ensaio é caracterizado pela 

facilidade de operação, o tanque deve ser fabricado em material que previna a corrosão. A vazão 

ensaiada deve ser controlada por um medidor de vazão. 

Na figura 1 é mostrada uma bancada volumétrica 
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Figura 1: Bancada de ensaio volumétrica 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

Gravimétrico: Os bancos de ensaio do tipo gravimétrico possuem uma balança graduada em 

unidades de volume, são utilizados reservatórios de dimensões livres, sendo mais precisos que os 

princípios volumétricos. 

 

Alimentação das bancadas de hidrômetros 

 

Os ensaios de recebimento de lotes de hidrômetros adquiridos são feitos através de amostragem, 

ou seja, dos lotes entregues são segregados itens até compor uma amostra a ser submetida aos 

ensaios previstos na portaria 246/2000 (Inmetro) e na NBR 15538/2014, o tamanho da amostra é 

determinado pela norma de amostragem NBR 5426 que trata dos planos de amostragem e de 

inspeção. 

Dada a necessidade de ensaiar vários hidrômetros ao mesmo tempo e garantir uma pressão 

mínima de 3,00 mca à jusante da linha de hidrômetros, definida na NIE-DIMEL-016 (Inmetro),a 

pressão de entrada deve ser suficiente para vencer as perdas singulares dos medidores, somadas 

as perdas distribuídas nos mancais das bancadas. Para se atender o disposto, quando falamos de 

alimentação por gravidade a altura do reservatório deve ser elevada, mesmo quando falamos das 

menores vazões de ensaio. 

Outra opção para atendimento é a utilização de bombas centrífugas, associadas à inversores de 

frequência para variação de sua rotação. 
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Inversores de Frequência 

 

Nos processos de automatização, dois equipamentos são bastante utilizados o primeiro deles é o 

Controle Lógico Programável (CLP), o outro é o Inversor de Frequência, este equipamento pode 

trabalhar gerando uma tensão e frequência trifásicas ajustáveis, com a finalidade de controlar a 

velocidade de um motor de indução trifásico.  

Normalmente, a faixa de variação de frequência dos inversores fica entre 0,5 e 400 Hz, 

dependendo da marca e modelo. No caso das bancadas de ensaio utilizadas a frequência 

utilizada oscila de 0 à 60hz. A função do inversor de frequência, entretanto, não é apenas 

controlar a velocidade de um motor. Ele precisa manter o torque (conjugado) constante para não 

provocar alterações na rotação quando o motor estiver com carga. 

Estas variações, caso ocorram, podem afetar o escoamento das vazões provocando a variação 

das mesmas. Quando as vazões de uma bancada são reguladas pelo estrangulamento de uma 

válvula, geralmente uma válvula agulha. Nestes casos, a rotação da bomba fica inalterada e a 

potência consumida aumenta para suprir o aumento de carga (DUTRA, 2005). 

Na figura 2, gráfico esboçando o efeito da alteração da rotação sobre a curva de uma bomba 

 

Figura 2: Efeito da alteração da rotação sobre uma bomba 

 

Fonte: Dias (2013) 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para verificação do efeito da utilização de bombas operando com rotação variável será utilizada 

uma bancada do tipo volumétrica com automação parcial de suas funções, com duas linhas para 
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ensaio com 14 hidrômetros em cada linha, podendo ensaiar hidrômetros com vazões nominais de 

0,75m3/h até 7 m3/h, para regulagem das vazões são utilizadas válvulas do tipo agulha. 

Para o ensaio foi utilizada a linha 1, onde foram ensaiadas as vazões em que a NIE-DIMEL 016 

(Inmetro), restringe a utilização de bombas com rotação variável. Os valores de vazões são 

mencionados na portaria 246/2000 do Inmetro indicados em seu item 6.3.5 que limitam a variação 

de vazão de ensaio a ±2,5% para vazões compreendidas entre Qmin e Qt, inclusive, e ±5% para 

vazões entre Qt e Qmax. 

Na figura 2 é mostrada a bancada utilizada para os ensaios 

 

Figura 2: Bancada de ensaio de micro medidores  

 

Fonte: Acervo do autor 

 

Procedimento de Ensaio 

Para o ensaio das vazões Qmin Qt e Qmax, foi definida a utilização das duas fontes de alimentação a 

primeira a partir do reservatório elevado, existente para alimentação do laboratório de hidrometria, 

e também com a utilização de bomba centrifuga, alimentada a partir de reservatório da própria 

bancada, formando um circuito fechado. A variação de velocidade é feita através do inversor de 

frequência instalado na própria bancada e com a regulagem da válvula agulha do ramal, no ensaio 

a regulagem das vazões foi realizada de forma manual para os dois reguladores de vazão. 

Na figura 3 são mostrados os inversores da bancada de hidrômetro. 
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Figura 3: Inversores de frequência da bancada de ensaios 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

Medidores de Vazão 

Os medidores de vazão utilizados para os ensaios foram eletromagnéticos de carretel, adequados 

para as faixas de vazões de medição, e com calibração recente em laboratório acreditado. Os 

dados apurados pelos medidores foram aquisitados e armazenados por data-loggers. A figura 4 

mostra os medidores de vazão utilizados para os ensaios e os loggers de aquisição dos dados 

 

Figura 4: Medidores de vazão utilizados nos ensaios   

 

Fonte: Acervo do autor 
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Vazões de Ensaio 

As vazões de ensaio utilizadas para os ensaios foram as vazões indicadas para medidores de Qn 

de 0,75m3/h classe B, constantes da tabela 7.1 da norma NIE-DIMEL 017, que Qmin, foi de 15,00 

L/h e para Qt foi de 60,00 L/h, na regulagem das vazões foram observados os limites máximos de 

tolerância. Os dados de vazão foram aquisitados a cada 5 segundos e armazenados nos data-

loggers, para posterior análise. 

 

Tratamento dos Dados Coletados 

Os dados coletados sofreram uma análise estatística, que consistiu no cálculo da média e do 

desvio padrão da amostra, de usa dispersão e na comparação de cada um dos valores da 

amostra com o valor da vazão média da amostra e finalmente calculou-se a média dos desvios. 

Os valores obtidos durante o período de estabilização das vazões foram desconsiderados da 

análise. 

O tempo de duração de cada ensaio foi o necessário para o enchimento do volume mínimo para 

verificação dos erros dos hidrômetros, conforme tabela 2 da NIE-DIMEL 017 (Inmetro). 

 

DISCUSSÃO /RESULTADOS 

Os valores obtidos na análise foram resumidos na tabela 1, onde é apresentado o tipo de 

alimentação do ensaio, se por reservatório ou bomba e qual a vazão ensaiada.  

 

Tabela 1: Resumo dos Resultados dos Ensaios 

 

 

É possível verificar no gráfico que as vazões ensaiadas ficaram dentro dos valores determinados 

pelas normas, não houve variação significativa entre os ensaios por gravidade e com o uso do 

inversor de frequência, as variações de vazão também ficaram dentro dos limites. 

Quando analisado graficamente, pode-se ver que não se observa uma maior oscilação dos 

valores de vazão tanto para Qt quanto para Qmin 

A seguir na figura 4 é apresentado gráfico extraído do data-logger utilizado na aquisição doa 

dados de vazão do medidor.  

 

RESERVATÓRIO BOMBA RESERVATÓRIO BOMBA

15,430 15,370 61,310 59,940

14,490 14,650 58,390 56,560

15,085 15,131 59,790 58,804

0,315 0,224 1,060 1,368

1,003 1,102 1,235 1,001

Desvio Padrão (L/h)

VAR. Média da Vazão(%)

Vazões de Ensaio

Tipo de Alimentação 

15 L/H 60 L/H

Vazão máxima (L/h)

Vazão mínima (L/h)

Vazão Média (L/h)
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Figura 5: Gráficos da Aquisição de Dados de Vazões dos Medidores de Vazão da Bancada 

 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados dos ensaios pode-se afirmar que é possível executar os ensaios de 

verificação de hidrômetros com a utilização de bombas com inversores de frequência e atender os 

requisitos necessários, pois a variação média das vazões ficou dentro do limite de variação de 

±2,5% para vazões compreendidas entre Qmin e Qt e não se foi notado uma elevação significativa 

da variação de vazões de ensaio quando o mesmo foi executado com bombas. 

Ainda assim cuidados devem ser tomados quando da especificação bancada, principalmente da 

bomba a ser utilizada adequando o seu ponto de trabalho as condições de vazão para atender os 

valores requeridos pelas normas e pressão adequadas para cada bancada e para o 

funcionamento também do inversor dentro dos limites operacionais. 

Um outro ponto que deve ser salientado e pode ser observado no gráfico da figura 4, no final de 

cada ensaio seja a alimentação feita pelo reservatório ou por bomba verificamos uma oscilação de 

vazões, tal comportamento acreditamos ser provocado pela válvula de regulagem de vazões, no 

caso da bancada utilizada é do tipo agulha e provavelmente deve ser consequência de folgas 

internas existentes nas mesmas. 

Os sistemas de bombeamento utilizados para atender as necessidades de uma bancada de 

ensaios devem operar com valores de vazões de ensaio dentro do especificado, portanto as 

frequências de trabalho das bombas devem estar programadas no controle lógico programável 
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(CLP) para este atuar sobre o inversor de frequência levando a rotação da bomba em diferentes 

pontos na curva de sistema para atingir as vazões de ensaio. Essa situação remete ao fato da 

necessidade de um nível mínimo de automação da bancada que se adaptem dinamicamente às 

características do ensaio a ser realizado. 

Sugerimos que tal ensaio seja realizado em outros laboratórios para reprodução dos resultados 

obtidos no ensaio apresentado, o que pode significar em uma redução dos custos de implantação 

de mais laboratórios de hidrometria. 
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RESUMO 

A Lei nº 11.445/2007 estabelece a Política Federal de Saneamento Básico e define o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) como instrumento de planejamento local capaz de 

apoiar o município no alcance da Universalização, princípio fundamental instituído, cuja 

responsabilidade de elaboração pertence ao Titular dos serviços. Para contribuir com a avaliação 

de Planos elaborados, no que diz respeito à necessidade de revisões, a Secretária Nacional de 

Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades elaborou o Roteiro de Avaliação de PMSB, que 

visa avaliar a abrangência do conteúdo do Plano em relação à legislação. O Roteiro mostrou ser 

uma metodologia de fácil aplicação, com o uso de palavras-chave que auxiliam na identificação 

dos temas, mas que necessitam um entendimento do contexto no qual estão inseridas. Possui um 

caráter subjetivo, exigindo que seja aplicado por profissionais com conhecimento e experiência na 

área. Dos 10 (dez) Planos escolhidos e avaliados, apenas um necessitaria de uma revisão 

imediata e, outro, poderia ser revisado no prazo previsto; os demais necessitariam de uma revisão 

antecipada. Essa avaliação mostrou que a aplicação da metodologia por meio do Roteiro de 

Avaliação de PMSB é adequada e que os Planos ainda são deficientes em alguns pontos, mas 

com uma revisão em tempo hábil é possível alcançar padrões satisfatórios.  

Palavras-chave: Planos Municipais de Saneamento Básico; Saneamento; Avaliação; Roteiro de 

Avaliação; Titular. 

 

INTRODUÇÃO 

A Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 21 de junho 

de 2010, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e define a Política Federal 

de Saneamento Básico. Por saneamento básico, entende-se como o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo das águas 

pluviais urbanas, ou seja, o conjunto de ações técnicas e socioeconômicas que, quando 

aplicadas, resultam em maiores níveis de salubridade ambiental. 

A legislação define, também, os princípios fundamentais nos quais se baseiam os serviços 

públicos de saneamento básico. Dentre eles, destaca-se a Universalização, que consiste na 

ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, sendo 

esse um grande desafio para o país. Para alcançar esse objetivo é necessário um planejamento, 

cujo instrumento é o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

A elaboração dos PMSB é de responsabilidade do titular dos serviços, no caso, dos Municípios 

brasileiros e sua apresentação é, ainda, condição de acesso aos recursos orçamentários do 

Governo Federal, após 31 de dezembro de 2017. Dessa forma, com o intuito de auxiliar os 

Municípios que possuem Planos elaborados, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do 
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Ministério das Cidades (SNSA/Ministério das Cidades) publicou no seu sítio eletrônico o Roteiro 

para Avaliação de Planos Municipais de Saneamento Básico19, que tem como objetivo avaliar, de 

forma simplificada, a abrangência do conteúdo mínimo previsto na legislação do Saneamento 

Básico por meio do preenchimento de uma planilha em formato Excel a qual se atribui menções 

de acordo com o detalhamento feito referente a cada exigência legal encontrada no Plano para 

que seja possível auxiliar na identificação da necessidade de uma revisão imediata, ou não, do 

conteúdo do mesmo. 

O presente trabalho tem por objetivo aplicar a metodologia proposta pelo Roteiro de Avaliação de 

PMSB, apresentado pela SNSA/Ministério das Cidades, em 10 (dez) Municípios que 

disponibilizaram seus Planos Municipais à SNSA/Ministério das Cidades ou em seus sítios 

eletrônicos, a fim de realizar a discussão dos resultados, analisar a aplicação da metodologia do 

Roteiro e discutir possíveis medidas a serem tomadas após a avaliação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Como dito anteriormente, a elaboração dos PMSB foi instituída por lei e deve ser realizada pelo 

titular desses serviços,. Muitos Municípios carecem de apoio na execução dessa atribuição, dessa 

forma, a SNSA/Ministério das Cidades elaborou, ao longo do tempo, diversos Livros, Guias, 

Documentos e Publicações Técnicas20 para tal fim. Com a conclusão dos Planos por parte de 

diversos Municípios surgiu, então, a necessidade de avaliação dos mesmos e compreendendo 

essa situação, a SNSA/Ministério das Cidades elaborou uma metodologia que contribui para a 

avaliação dos Planos Municipais de Saneamento Básico, de modo que é possível classificá-los e 

com base no resultado fazer os ajustes propostos em termos revisionais. 

A metodologia do Roteiro de Avaliação de Planos Municipais de Saneamento Básico consiste na 

aplicação de palavras chaves, conforme orientado no documento disponível no site do Ministéio 

das Cidades, para, posteriormente, preencher os itens na planilha do Anexo A do Roteiro de 

Avaliação (Figura 1), seguindo as orientações de pontuação, que permite a análise rápida e 

simplificada do PMSB com o objetivo de verificar se o conteúdo está ou não em conformidade 

com a legislação dentro das quatro componetes do saneamento básico. 

A Figura 1, a seguir, apresenta a face da Planilha utilizada para a aplicação do Roteiro de 

Avaliação dos PMSB. 

 

 

                                                            
19 Roteiro para Avaliação de PMSB. Disponível em: <www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/pmsb>. 
Acesso em janeiro de 2017. 
20Livros, Guias, Documentos e Publicações Técnicas. Disponível em: <www.cidades.gov.br/saneamento-
cidades/pmsb>. Acesso em janeiro de 2017. 
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Figura 1 – Anexo A do Roteiro de Avaliação de PMSB (Planilha do Excel). 

 

(Fonte: Adaptado de BRASIL, Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental, Roteiro de Avaliação de Plano Municipal de Saneamento Básico). 

 

O processo de avaliação se dá por meio da atribuição de menção, "0, 2, 4, 6, 8 ou 10", à 

abrangência do conteúdo do Plano, sendo 2 (dois) considerado pouco satisfatório e 10 (dez) muito 

satisfatório. A menção 0 (zero) se aplica quando o item não é identificado. É utilizado um conjunto 

de palavras-chave referente a cada tema abordado que auxilia na identificação do conteúdo 

presente no corpo do Plano. Cabe ressaltar que esse instrumento não visa checar a precisão dos 

dados e informações fornecidos no Plano, bem como a qualidade do conteúdo apresentado, no 

entanto, ao buscar pelas palavras-chave é necessário compreender o contexto no qual ela está 

inserida, sendo possível certificar se o conteúdo em análise está condizente com o que é 

recomendado pela legislação, resultando, dessa forma, em uma avaliação de qualidade, ainda 

que de forma superficial. Concluída a atribuição de menção para cada item é calculada a média 
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aritmética simples e, por meio do valor obtido, o Plano é classificado em uma das três categorias 

conforme apresentado na Tabela 1, a seguir. 

 

Tabela 1 – Conceito das categorias aplicadas no Roteiro de Avaliação de PMSB para a 

classificação do Plano avaliado 

Categoria Conceito 

PLANO VERDE 

7 < Média ≤ 10 

O Plano apresenta conteúdo abrangente, abordando a maior parte do escopo 

necessário, sendo que a parte de conteúdo não incluída no Plano tende a não inibir o 

alcance de bons resultados na sua implementação. 

PLANO 

AMARELO 

4 < Média ≤ 7 

O Plano contempla de forma moderada o conteúdo necessário, sendo que a parte de 

conteúdo não incluída pode inibir o alcance de melhores resultados na sua 

implementação, podendo ser necessário antecipar a revisão do Plano para incorporar 

este conteúdo faltante. 

PLANO 

VERMELHO 

Média ≤ 4 

O Plano contempla parte pequena do conteúdo necessário, com tendência de não 

atingir bons resultados na sua implementação, sendo necessário revisá-lo 

imediatamente. 

(FONTE: Adaptado de BRASIL, Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento 

Ambiental, Roteiro de Avaliação de Plano Municipal de Saneamento Básico, 2016). 

 

 

O presente trabalho consistiu na avaliação dos Planos de Saneamento Básico  de uma amostra 

de 10 (dez) Municípios, sendo 2 (dois) de cada Macroregião Brasileira, conforme apresentado na 

Tabela 2, a seguir, escolhidos e avaliados, por meio do Roteiro de Avaliação de PMSB, pelos 

autores a partir de informações disponibilizadas à SNSA/Ministério das Cidades ou encontradas 

na internet. 

 

Tabela 2 – Relação dos Municípios escolhidos pelos autores para submissão de seus 

Planos Municipais de Saneamento Básico ao Roteiro de Avaliação de PMSB. 

Região 

Brasileira 
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

Município 

Belém/PA Barro/CE 
Alto 

Araguaia/MT 

São Gabriel da 

Palha/ES 
Curitiba/PR 

Baião/PA Prata/PE 
Cocalzinho de 

Goiás/GO 
Taubaté/SP Florianópolis/SC 

(Fonte: Elaborada pelos autores). 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A aplicação do Roteiro de Avaliação de PMSB foi realizada por 5 (cinco) avaliadores, dentre os 

autores, denominados como Avaliador A, Avaliador B, Avaliador C, Avaliador D e Avaliador E. Os 

resultados dessas avaliações, em termos de classificação final dos Planos, são apresentados na 

Tabela 3, a seguir. 

 

Tabela 3 – Resultado da avaliação dos PMSB por meio da aplicação do Roteiro de 

Avaliação de Planos Municipais de Saneamento Básico 

Município 
AVALIADOR 

A 

AVALIADOR 

B 

AVALIADOR 

C 

AVALIADOR 

D 

AVALIADOR 

E 

Média dos 

Avaliadores

Curitiba AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO 

Florianópolis AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO 

Alto Araguaia AMARELO AMARELO AMARELO VERMELHO AMARELO AMARELO 

Cocalzinho de 

Goiás 
AMARELO AMARELO VERMELHO AMARELO AMARELO AMARELO 

Belém AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO 

Baião VERMELHO VERMELHO VERMELHO VERMELHO VERMELHO VERMELHO

Barro AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO 

Prata VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE 

São Gabriel da 

Palha 
AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO 

Taubaté AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO AMARELO 

(Fonte: Elaborada pelos autores). 

 

Analisando a Tabela 3, acima, é possível perceber que a avaliação realizada, de modo geral, foi 

similar para todos os Avaliadores, salvos os casos dos Municípios de Alto Araguaia e Cocalzinho 

de Goiás, avaliados pelos Avaliadores D e C, respectivamente. No entanto, quando se analisa o 

resultado da Média de todos os Avaliadores obtém-se um resultado representativo, uma vez que 

tal média mantém uma classificação comum com grande parte das avaliações individuais. Essa 

distinção nas avaliações exemplifica a subjetividade do Roteiro, uma vez que a aplicação do 

mesmo é realizada por pessoas distintas e, nesse ponto, ressalta-se a necessidade da avaliação 

ser realizada por profissionais que tenham afinidade, em termos de conhecimento e experiência, 

com as áreas da gestão pública, saneamento básico e planejamento de políticas públicas. 

O uso das palavras-chave contribuem demasiadamente na identificação dos itens a serem 

avaliados. No entanto, foram identificados alguns pontos que foram considerados de difíceis 

identificação e compreensão como é o caso dos Itens 21 - Identificação da população de baixa 

renda e apontamento de soluções para o acesso aos serviços, 24 - Interface, cooperação e 
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integração com os programas de outras áreas. e 38 - Utilização de órgão colegiado no controle 

social. Nesses casos caberia uma atenção especial ao contexto no qual essas palavras estão 

inseridas, uma vez apenas a citação de tais palavras no corpo do Plano não é o suficiente para 

considerar a abordagem desse tema no mesmo e atentar-se, também, ao fato de que algumas 

informações podem estar implícitas no Plano. 

Outro ponto que merece destaque é em relação aos Planos considerados muito extensos, sendo 

que, nesse caso, somente a busca por palavras-chave não é o suficiente para uma avaliação 

eficaz, sendo necessária uma leitura mais atenta do mesmo, a fim de se conseguir identificar o 

contexto do item abordado e assim  associar às definições legais. 

É importante ressaltar que o Roteiro de Avaliação de Planos Municipais de Saneamento Básico 

tem como principal objetivo avaliar os Planos que abordam as quatro vertentes do Saneamento, a 

saber: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e, por meio dessa avaliação, 

e classificá-los a fim de indicar a necessidade, ou não, de uma revisão imediata do Plano em 

questão. 

Dos 10 (dez) Planos avaliados apenas o Plano do Município de Prata, na região Nordeste, obteve 

média superior a 7 (sete), sendo classificado como Plano Verde. Dessa forma é considerado 

como um Plano bem estruturado com grande abrangência do conteúdo legal exigido. Talvez um 

maior detalhamento de alguns aspectos fosse cabível, mas não se trata de algo que possa 

prejudicar a implementação do Plano e que permite que uma revisão do mesmo seja realizada no 

período previsto. O Plano de Baião, da região Norte do país, obteve média inferior a 4 (quatro), 

sendo classificado como o Plano Vermelho. Observou-se que o conteúdo deste Plano não 

contemplou muitos aspectos legais exigidos e seria necessária uma revisão imediata para que o 

mesmo seja completado com os pontos que não foram identificados durante a aplicação do roteiro 

de avaliação. Seria cabível, também, a realização de um maior detalhamento do conteúdo 

apresentado. 

O que ficou evidente na avaliação dos Planos é que grande parte deles está em uma média 

intermediária, onde são classificados como Planos Amarelos, sendo essa categoria aquela que 

aponta que o conteúdo do Plano apresenta certa abrangência do que é exigido na legislação, no 

entanto, a parte que não foi identificada pode comprometer o alcance dos objetivos propostos, 

sendo esse um importante fator que exigiria uma revisão antecipada do Plano para que as 

medidas cabíveis, no que diz respeito à incorporação do conteúdo faltante, fossem tomadas da 

melhor forma possível. Dos Planos classificados como Planos Amarelos os referentes aos 

Municípios Barro, Alto Araguaia, Cocalzinho de Goiás e Taubaté apresentaram uma média 

próxima de um valor que os classificaria como Planos Vermelhos. O que se pode notar é que o 

conteúdo desses Planos pode estar demasiadamente defasado e sua implementação, da forma 
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como foram apresentados, pode comprometer seriamente o sucesso do Plano, sendo então 

necessária uma revisão o mais rápido o possível dos mesmos para que possa  garantir o alcance 

dos objetivos e metas propostos. 

De modo geral, os Planos avaliados apresentaram um fraco detalhamento em pontos importantes 

o que pode comprometer o esclarecimento mais objetivo dos problemas existentes no Município e 

com isso interferir negativamente na determinação de soluções que o titular possa vim a viabilizar. 

Um ponto percebido pelos  Avaliadores é a negligência na maioria dos Planos avaliados do Plano 

de Mobilização Social, que é um importante instrumento de participação social.  Tal fato pode ser 

atribuído à falta de equipe do próprio Município para o desenvolvimento dessa ação e, nesse 

caso, seria necessária a busca por profissionais qualificados ou por medidas que sejam capazes 

de contribuir para a formação de conhecimento dos profissionais envolvidos para que possam 

assumir essa responsabilidade e dessa forma complementar o conteúdo do Plano, enriquecendo-

o e garantindo o pleno cumprimento das diretrizes de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico. 

 

CONCLUSÃO 

O Roteiro de Avaliação de Planos Municipais de Saneamento Básico é uma metodologia 

apresentada pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades e seu 

principal objetivo é avaliar os Planos elaborados e disponibilizados pelo Titular e, por meio dessa 

avaliação, identificar a necessidade de uma revisão imediata, ou não, do conteúdo do Plano em 

relação à Legislação vigente de Saneamento Básico. 

O presente trabalho propôs a avaliação de 10 (dez) PMSB e a partir disso a análise do uso dessa 

metodologia e a discussão dos resultados dessa avaliação. Após a aplicação do Roteiro de 

Avaliação, ficou evidente que este possui um caráter subjetivo, uma vez que pode ser aplicado por 

diferentes profissionais, os quais, recomenda-se que tenham conhecimentos e experiência nas 

áreas da gestão pública, saneamento básico e planejamento de políticas públicas locais. 

De modo geral, a metodologia é de fácil aplicação e o uso de palavras-chave é de grande valia no 

que diz respeito à identificação dos temas avaliados, no entanto, é importante que o avaliador 

entenda o contexto no qual cada palavra está inserida. Outro aspecto importante é que para 

Planos considerados extensos, apenas a busca pelas palavras-chave não é o suficiente, sendo 

necessária uma leitura aprofundada do próprio Plano para que o conteúdo seja devidamente 

avaliado. 

Em relação a amostra dos Planos avaliados o resultado que ficou evidente é que a maioria carece 

de ajustes, quer seja na incorporação de conteúdos faltantes ou no maior detalhamento do 

conteúdo apresentado. De todos os Planos submetidos à metodologia de avaliação, apenas 1 

(um), do município de Prata/PE, foi considerado aderente ao conteúdo da legislação, para não 
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necessitar de uma revisão imediata. O conteúdo básico exigido pela legislação é apresentado em 

grande parte dos Planos, mas em sua maioria era necessário um maior detalhamento deste 

contéudo. É possível notar também que os responsáveis pela elaboração dos PMSB ainda 

precisam de uma maior capacitação acerca do processo de elaboração dos Planos e da aplicação 

do conteúdo da legislação.  

O Roteiro de Avaliação dos PMSB possibilita a identificação dos pontos falhos e necessidade 

corrigí-los a tempo, por meio das revisões, imediatas ou não, para que os objetivos propostos 

possam ser efetivamente alcançados. 

Dessa forma, ficou claro que a aplicação da metodologia contida no Roteiro de Avaliação dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico, disponibilizado pela SNSA/Ministério das Cidades, 

cumpre com o seu objetivo e é um importante instrumento de auxílio aos Municípios com Planos 

elaborados. 
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RESUMO  

Um dos grandes problemas enfrentados atualmente nas áreas urbanizadas é a disposição final 

dos resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados, mas a problemática não se restringe somente à 

disposição final, mas contempla todo o processo da produção do resíduo, seu descarte, 

acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, bem como o padrão de 

consumo contemporâneo. Os estudos previstos no âmbito desta pesquisa têm como objetivo 

fortalecer os consórcios, ampliando a sua importância, representatividade e abrangência, como 

também favorecer a integração com as entidades e instituições relacionadas com o tema, 

ampliando as discussões no âmbito dos consórcios do estado de Pernambuco. O estudo 

apresenta uma avaliação de quatro consórcios de RSU em operação considerando os aspectos 

de estrutura organizacional e de manejo dos RSU. O resultado demonstra que para todos os 

fatores avaliados referente à dimensão estratégica dos consórcios em média geral de 50% não 

apresentam um sistema adequado e para todos os fatores avaliados referente ao manejo de RSU 

em média geral de 58 % não apresentam uma sistema adequado nos  municípios  integrantes dos 

consórcios em relação ao gerenciamento dos RSU. 

Palavras-chave: avaliação, consórcios, operação, resíduos sólidos urbanos 
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INTRODUÇÃO 

Os consórcios têm sido vistos como uma alternativa no campo da gestão integrada de resíduos 

sólidos urbanos (GIRSU), tanto para os municípios que buscam alternativas de local para a 

disposição final, como também para o ganho de escala, otimizando recursos e tratamento dos 

resíduos, além de atender um maior número de municípios e viabilizar a gestão dos resíduos 

sólidos urbanos (RSU) para todos. 

O território de Pernambuco está dividido em 12 Regiões de Desenvolvimento (RD´s) de acordo 

com suas características ambientais, socioeconômicas, culturais e geográficas. No estado de 

Pernambuco, em 2010 a Lei nº 12.008/2001 foi revisada e deu lugar à Lei  n º14.236, que institui a 

Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERNAMBUCO, 2010). O Plano de Regionalização de 

Resíduos Sólidos de Pernambuco constitui de uma base de dados técnicos primários e 

secundários sobre os aspectos socioeconômico, logísticos, ambiental e propriamente da gestão 

de resíduos. O Plano baseou-se nos critérios técnicos que tiveram importância fundamental no 

processo de elaboração dos estudos que conformaram os arranjos consorciados de municípios 

para a gestão de resíduos sólidos (SEMAS, 2014). 

O estudo preliminar do Ministério do Meio Ambiente (MMA) para constituição de futuros 

Consórcios Públicos para Gestão de Resíduos Sólidos, nos moldes da Lei 11.107/2005 e da Lei 

11.445/2007, é o marco referencial para uma visão integrada à respectiva legislação estadual e 

com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A consolidação dos Consórcios Públicos de 

Resíduos já formatados pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) do Estado pode ser a 

solução para correta gestão dos resíduos sólidos no estado, inclusive para a questão da 

implantação de unidades de destinação final ambientalmente correta.  

Segundo SEMAS (2014), Pernambuco  apresentava sete consórcios públicos que se adequaram 

a  Lei 11.107/2005, dos quais  36 municípios compartilham aterro sanitário. Nota-se que a maioria 

dos municípios ainda não aderiu à ideia do consórcio. Alguns dos motivos que explicam tal fato 

são divergências políticas, pois, municípios próximos governados por prefeitos de partidos 

políticos diferentes, em alguns casos, não aceitam participar do mesmo consórcio.  

Pernambuco está inserido dentro do Núcleo Regional Nordeste do projeto Análise das Diversas 

Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil, Europa, 

Japão e Estados Unidos (Projeto GRS/FADE/UFPE/BNDES), desenvolvido com o objetivo de 

mapear os dados qualiquantitativos dos resíduos sólidos, as rotas tecnológicas utilizadas, bem 

como, os principais tipos de tratamento e destinação final. 

Segundo GRS/UFPE (2014) em Pernambuco 43,1% dos resíduos sólidos urbanos são dispostos 

em aterros sanitários, mas ainda será necessária a massificação dos investimentos técnicos e 

financeiros para resolver as questões relacionadas à destinação dos resíduos. Os maiores 
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avanços estão na Região Metropolitana de Recife (RMR), com dois aterros sanitários que atende 

atualmente dez municípios da RMR. 

O objetivo do artigo foi de avaliar os consórcios de resíduos sólidos urbanos em operação 

considerando os aspectos de estrutura organizacional e de manejo dos resíduos sólidos urbanos, 

ampliando a sua importância, representatividade e abrangência, como também favorecer a 

integração com as entidades e instituições relacionadas com o tema. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O foco da análise foi a compreensão do atual funcionamento interno de quatro consórcios 

selecionados para a pesquisa (Tabela 1), e em especial nos fatores limitadores de sua atuação, 

de forma a permitir uma otimização da estrutura institucional. Para a coleta de dados primários 

realizados durante o mês de novembro de  2014  junto aos representantes dos consórcios, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas apoiadas por dois formulários:  1 – Dimensão estratégica 

e formulário 2 – Dimensão manejo de resíduos sólidos urbanos, adaptado do estudo apresentado 

por FERRAZ (2008). 

 

Tabela 1: Situação dos consórcios “em operação” em Pernambuco  

Consórcio Situação Áreas de atuação 

COMANAS 

Consórcio dos municípios 

da Mata Norte e Agreste 

Setentrional 

Consórcio constituído com 

aterro sanitário em operação. 

Aterro Sanitário em Goiana. 

Multifinalitário: Saneamento com 

enfoque na  gestão dos resíduos 

sólidos, saúde e iluminação 

pública 

COMSUL 

Consórcio dos municípios 

da Mata Sul 

Pernambucana 

Consórcio constituído com 

aterro sanitário em operação. 

Aterro Sanitário em Escada. 

Multifinalitário:   com enfoque em 

gestão dos resíduos, disposição 

final e limpeza pública. 

COMAGSUL 

Consórcio dos municípios 

do Agreste e da mata Sul 

do Estado de Pernambuco 

Consórcio constituído com 

aterro sanitário em operação. 

Aterro sanitário em Altinho. 

Multifinalitário:  com enfoque em, 

disposição final, saneamento 

básico, e saúde  

 

CONIAPE 

Consórcio Intermunicipal 

do Agreste Pernambucano 

e Fronteiras 

Consórcio constituído com 

aterro sanitário em operação. 

Aterro sanitário em Caruaru. 

Multifinalitário:: Saneamento com 

enfoque na  gestão dos resíduos 

sólidos, saúde e energia elétrica 

Fonte: SEMAS, 2014 
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Os formulários constaram dos seguintes fatores de análise que compõem a dimensão estratégica 

e de manejo de resíduos sólidos urbanos conforme Figuras 1 e 2. 

 

 

Figura 1: Fatores que compõem a dimensão estratégica 

 

 

 

Figura 2: Fatores que compõem a dimensão manejo de resíduos sólidos urbanos 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

As Figuras 3 e 4 sintetizam uma análise integrada dos levantamentos primários realizados nos 4 

consórcios em operação dos fatores que compõem  a dimensão estratégica e de manejo de 

resíduos sólidos. Apresenta a situação dos municípios em relação ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos na estrutura organizacional e caracterização dos RSU, tratamento e disposição final 

conforme dados levantados dos formulários dos quatro consórcios (1 – Dimensão estratégica e 

formulário 2 – manejo de resíduos sólidos urbanos).  

Para cada item de análise foram previstas três opções de respostas ao atendimento do requisito, 

quais sejam, SIM: atende totalmente, NÃO: não atende e P: atende PARCIALMENTE, pontuados 

em relação aos quatro consórcios de 0 a 100%.  

 

Figura 3: Análise integrada referente à situação da dimensão estratégica dos consórcios 

 

 

Na avaliação integrada, em relação aos fatores referentes à legislação ambiental/Apoio jurídico, 

observa-se que apenas 28% dos consórcios estabelecem políticas e diretrizes relacionadas ao 

sistema de gestão dos RSU. A maior parte dos municípios não elaborou o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos e de Saneamento Básico,  e em nenhum dos municípios dos 

consórcios os serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos são prestados 

diretamente pelo consórcio ou por contratado. 

Em termos de estrutura organizacional e de alocação de recursos, 50% dos municípios dos 

consórcios não apresentam um organograma funcional que permite a identificação da inserção do 

setor responsável pela gestão dos RSU nos municípios, como também  não estão alocados em 

área adequada pela gestão dos resíduos. 
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Em relação ao fator política de recursos humanos, em 30% dos municípios dos  consórcios não 

existe um programa de treinamento e capacitação dos funcionários do setor responsável pela 

gestão dos resíduos sólidos urbanos, assim como um setor de recursos humanos que trata 

somente a área de RSU e sim um único que trata todos os setores. 

Os serviços públicos na área RSU correspondem à coleta, transporte, tratamento e disposição 

final de resíduos sólidos e limpeza de vias e logradouros públicos. Observa-se que em termos dos 

fatores de gestão financeira e de custos todos os municípios que integram os consórcios  não 

fazem a cobrança da taxa de limpeza pública (TLP). “Os custos adequados, qualidade e aumento 

da oferta são pressupostos para a cobrança dos serviços, um dos objetivos da PNRS, artigo “sete 

“ regularidade”, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos 

de limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e 

econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de 

garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei n° 11.445, de 2007 – 

Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. 

Observa-se que nenhum dos municípios busca recursos e financiamentos para aplicação no 

gerenciamento dos RSU e nenhum dos consórcios fazem a coleta dos RSU. O Poder Executivo 

Municipal é responsável pela coleta de resíduos sólidos domiciliares, de prestadores de serviços 

públicos de saneamento e atividades de pequenos comércios. 

Em relação às políticas de inclusão social em 40% existe programa de apoio e incentivo para a 

formação e desenvolvimento de cooperativas de catadores.  

Com relação ao fator de tecnologia de gestão de qualidade, em 50% dos municípios dos 

consórcios é oferecida capacitação técnica específica aos funcionários envolvidos no 

gerenciamento dos RSU. Os funcionários são capacitados para a aplicação dos conceitos de 

redução, reutilização e reciclagem de resíduos (3R’s). Este resultado ainda indica o baixo 

investimento dos consórcios nesta área de gestão. 

O resultado geral da avaliação integrada em relação aos fatores avaliados na Figura 3 demonstra 

que para a dimensão estratégica dos quatro consórcios em relação ao gerenciamento dos RSU 

em média geral de 50% não apresentam um sistema adequado nos municípios dos consórcios. 

O valor indica as deficiências apresentadas pelos consórcios em relação às questões ligadas ao 

planejamento do sistema de gestão, legislação ambiental, aspectos institucionais desfavoráveis, 

estrutura organizacional e alocação de recursos, questões financeiras e de custos, recursos 

humanos e capacitação dos funcionários, inclusão social e apoio à cooperativa de catadores, e 

tecnologia de gestão. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1088 

Figura 4: Análise integrada situação do manejo de resíduos sólidos urbanos dos 

consórcios 

 

 

Na avaliação integrada, em relação aos fatores referentes à  caracterização dos resíduos sólidos, 

tratamento e disposição final em apenas 40% dos municípios dos consórcios foram realizados 

trabalhos de determinação da composição gravimétrica dos resíduos gerados e, em nenhum foi 

realizada periodicamente a composição. Nota-se a fragilidade dos municípios, pois a 

caracterização quali-quantitativa dos RSU é um importante instrumento de planejamento para os 

consórcios. Além de oferecer subsídios à formulação dos programas de coleta seletiva, também é 

importante para o cálculo dos parâmetros que serão utilizados no projeto de tratamento e 

disposição final. Nenhum dos municípios integrantes dos consórcios apresentam Plano de 

Gerenciamento de RSU, alguns consórcios estão elaborando o PGRSU. 

Para o fator coleta seletiva, em apenas 12% a implantação de sistema de coleta seletiva foi 

desenvolvida até o momento nos municípios dos consórcios. Apenas 18% apresentam unidades 

de compostagem em operação e nenhum dos consórcios apresenta unidades de triagem. 

Nota-se o quadro alarmante com relação ao fator tratamento e disposição final dos resíduos do 

serviço de saúde (RSS), apenas 17% dos municípios dos consórcios possuem unidade de 

tratamento de RSS e controle da quantidade de RSS.  

Em relação ao fator disposição final 50% dos municípios consórcios dispõem seus RSU em 

aterros sanitários licenciados e  os outros 50% ainda dispõem seus RSU em lixões.  

O resultado geral da avaliação integrada em relação aos fatores avaliados na Figura 4 demonstra 

que para todos os fatores avaliados referentes ao manejo de RSU em média geral de 58 % não 
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apresentam um sistema adequado nos municípios integrantes dos consórcios. O valor indica que 

de uma maneira geral não está sendo realizado o processo de gerenciamento de RSU e 

evidenciam-se as deficiências e carências do sistema nos municípios que fazem parte dos 

consórcios. 

 

CONCLUSÃO 

Os fatores avaliados referentes à situação atual dos consórcios avaliados referente à dimensão 

estratégica dos consórcios em relação ao gerenciamento dos RSU indica as deficiências 

apresentadas pelos consórcios em relação às questões ligadas ao planejamento do sistema de 

gestão e os fatores avaliados referentes ao manejo de RSU indicam um sistema inadequado nos 

municípios integrantes dos consórcios. 

O artigo contribui na avaliação dos consórcios públicos em operação como uma alternativa no 

campo da gestão de RSU, atendendo um maior número de municípios que viabilize a gestão dos 

RSU com o objetivo fortalecer os consórcios, ampliando a sua importância, representatividade e 

abrangência.  

É preciso estar atento para as possibilidades, além das normas, pois a proposta para o consórcio 

pode ser uma importante ferramenta de gestão e planejamento dos RSU, e essa escolha cabe 

aos prefeitos. Essa união possibilita ainda a identificação de características socioeconômicas, 

culturais e estruturais dos entes consorciados, o que permite a definição de estratégias comuns 

para a promoção do crescimento em conjunto.  
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RESUMO 

No cenário brasileiro e nordestino, é grande o deficit dos serviços públicos de saneamento básico. 

Na maioria dos municípios da Bacia do Rio São Francisco há ausência ou precariedade desses 

serviços, consistindo em um dos principais vetores de degradação. Eles não dispõem de 

orçamento para a implantação de obras de saneamento básico, além de apresentar histórica falta 

de planejamento que tem conduzido a aplicação dos recursos disponibilizados a ações nem 

sempre adequadas às necessidades e realidades locais. Por sua vez, a Lei Nacional de 

Saneamento Básico (Lei no 11.445/2007) estabelece a realização de planejamento, por meio do 

instrumento Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com conteúdos mínimos para a sua 
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elaboração e efetivo controle social. Assim, os Ministérios Públicos dos Estados da Bahia, 

Alagoas e Sergipe, o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, em parceria com a 

Articulação Popular São Francisco Vivo, realizaram 10 Caravanas de Saneamento (fev.-jun./2016) 

no estado da Bahia, 3 no estado de Alagoas e uma no estado de Sergipe (mar.-abr./2017), 

visando capacitar atores sociais dos municípios da Bacia para o processo de elaboração de seus 

Planos Municipais de Saneamento Básico. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a 

metodologia e os resultados dessas 14 Caravanas de Saneamento realizadas.  

Palavras-chave: Saneamento Básico, Plano Municipal de Saneamento Básico, Capacitação, 

Caravanas de Saneamento, Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O saneamento básico consiste em um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de acordo com a Lei 

Federal nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007). 

Esses serviços públicos devem ser prestados de forma universal, devendo contemplar as 

populações da cidade e do campo, forestas e águas. Também é necessário atentar para 

atendimento ao princípio da integralidade, pelo qual todos os quatro componentes do saneamento 

básico devem ser assegurados aos cidadãos. 

No cenário brasileiro e nordestino, é grande o deficit dos serviços públicos de saneamento básico. 

Na maioria dos municípios da Bacia do Rio São Francisco há ausência ou precariedade desses 

serviços, consistindo em um dos principais vetores de degradação, conforme diagnosticado pelo 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia, aprovado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do São 

Francisco (CBHSF) (BRASIL, 2004).  

A saúde e o bem-estar do ser humano estão intimamente ligadas às condições de atendimento 

adequado às ações e serviços públicos de saneamento básico. A saúde é considerada direito 

fundamental do indivíduo sendo dever do Poder Público regulamentar, fiscalizar e controlar as 

ações e serviços públicos de saneamento básico, para preservação e melhoria da qualidade de 

vida, conforme artigos 196 e 197 da Constituição Federal (BRASIL, 1988).  

Paralelo a isso, os municípios, em sua maioria, não dispõem de orçamento que permita a 

implantação de obras de infraestrutura com recursos próprios, além da histórica falta de 

planejamento na área de saneamento básico que tem conduzido a aplicação dos recursos 

disponibilizados a ações pontuais e nem sempre adequadas às necessidades e realidades locais. 

Nesse sentido, a Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei no 11.445/2007) estabelece a 

realização de planejamento, por meio do instrumento Plano Municipal de Saneamento Básico 
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(PMSB), com conteúdos mínimos para a sua elaboração, com efetivo controle social, sendo esse 

outro princípio fundamental a ser adotado para todas as ações e serviços públicos de saneamento 

básico (BRASIL, 2007). O PMSB deve definir, coletivamente, como dar-se-á o acesso a esses 

serviços, de que forma e com quais prioridades, de modo a atingir o atendimento de toda a 

população. 

A existência de Plano Municipal de Saneamento Básico é obrigação do titular dos serviços e, após 

31 de dezembro de 2017, se torna requisito para que o município possa receber recursos do 

governo federal para as ações e serviços públicos de saneamento básico, de acordo com o 

Decreto Federal nº 8.629/2015 (BRASIL, 2015). 

Para que os serviços públicos de saneamento básico possam ser prestados de forma adequada 

torna-se necessário que todas as funções de gestão sejam contempladas pelo município e 

submetidas ao controle social: o planejamento, a regulação, a prestação dos serviços e a 

fiscalização dos mesmos. 

Assim, é premente que em todos os municípios da Bacia do São Francisco sejam adotadas 

providências, visando elaborar esse instrumento de planejamento, por meio do qual o município 

possa conhecer e discutir a realidade do saneamento básico com a população local e buscar 

soluções para os problemas vivenciados com a participação efetiva da sociedade.  

Neste sentido, o Ministério Público do Estado da Bahia, o Ministério Público do Estado de  

Alagoas, o Ministério Público do Estado de Sergipe, o Ministério Público Federal em Sergipe, o 

Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), em parceria com a Articulação Popular 

do São Francisco Vivo, realizaram 10 Caravanas de Saneamento (no período de fevereiro-

junho/2016) no estado da Bahia, 3 Caravanas no estado de Alagoase uma no estado de Sergipe 

(no período de março-abril/2017), visando capacitar atores sociais dos municípios integrantes da 

Bacia (117 na Bahia, 50 em Alagoas e 28 em Sergipe) para o processo de elaboração, de forma 

participativa, de seus Planos Municipais de Saneamento Básico, de acordo com a legislação em 

vigor, apresentando e discutindo o processo formal e os conteúdos mínimos que devem estar 

contidos nos Planos. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia e os resultados dessas 14 

Caravanas de Saneamento realizadas.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As Caravanas de Saneamento na Bacia do São Francisco, em sua parte no estado da Bahia, 

foram planejadas para serem realizadas em 10 regiões (contemplando 117 municípios), segundo 

divisão baseada em Promotorias Regionais Ambientais do Ministério Público do Estado da Bahia, 

e foram compostas por oficinas a serem realizadas nos primeiros quatro dias (segunda-feira à 

quinta-feira, com 32h de trabalho, ou seja, 8h/dia) e seminários abertos ao público em geral no 
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último dia (sexta-feira, com 8h de trabalho).  As Caravanas nos estados de Alagoas e Sergipe 

foram planejadas para serem compostas de oficinas nos cinco dias úteis da semana (segunda-

feira à sexta-feira, com 40h de trabalho, ou seja, 8h/dia) e em regiões definidas por critérios 

estabelecidos pelo Ministério Público desses estados. 

A oficina sobre elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico se baseia na pedagogia 

construtivista, quando os participantes interagindo com os conteúdos dos textos trabalhados, de 

seu próprio conhecimento e do conhecimento dos outros participantes e do instrutor, num 

processo de diálogos de saberes, acabam reconstruíndo seu próprio conhecimento.  

Assim, diversos conteúdos são apresentados e discutidos, como: entendimento de saneamento 

básico; problemas de saneamento básico em seu município; relação saúde-saneamento; políticas 

de saneamento básico no Brasil e no estado; Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei no 

11.445/2007); gestão de serviços públicos de saneamento básico: planejamento, regulação, 

prestção e fiscalização dos serviços; participação e  controle social; termo de referência para 

elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB); Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, seus princípios, diretrizes e instrumentos. No final é realizada pelos participantes a 

avaliação da oficina em formulário próprio, com questões fechadas e abertas, e também de forma 

espontânea (uma palavra, uma frase, um desenho, um poema etc).   

O público-alvo das Oficinas é composto por Promotores de Justiça com atuação na área de Meio 

Ambiente, Servidores e Técnicos dos Ministérios Públicos da Bahia, Alagoas e Sergipe, membros 

dos Comitês de Bacia dos afluentes e do São Francisco, bem como por gestores municipais e 

suas equipes técnicas diretamente envolvidas com a temática, conselheiros de Conselhos 

Municipais de Meio Ambiente, de Saúde e das Cidades, representantes da Embasa, Casal, 

DESO, Semarh/AL, ADEMA, Semarh/SE, Funasa, IBAMA e Codevasf, de Universidades, 

representantes de comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas, de movimentos populares, 

sociais e sindicais e de entidades ambientalistas. 

Nas Caravanas no estado da Bahia foi planejada a realização de um Seminário, no último dia útil 

da semana, aberto à ampla participação do público interessado nas questões de saneamento 

básico, quando seria apresentado por integrante de equipe da última Fiscalização Preventiva 

Integrada-FPI realizada na região, a situação encontrada quanto aos serviços públicos de 

abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos das sedes dos municípios 

vistoriados. O Seminário é planejado para ser conduzido pelo Promotor Público Ambiental da 

Região, que procuraria dar encaminhamento às questões discutidas e recomendações realizadas. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Na Bahia, as Caravanas (Figura 1) foram compostas por oficinas sobre elaboração de Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que tiveram a duração de quatro dias, com carga 
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horária de 32h de trabalho e ocorreram nos municípios de Paulo Afonso, Barreiras, Bom Jesus da 

Lapa, Santa Maria da Vitória, Guanambi, Paramirim, Irecê, Xique-Xique, Juazeiro e Jacobina e 

dos Seminários (Figura 2), com carga horária de 8h, nas sextas-feiras. Em Alagoas, as oficinas 

tiveram carga horária de 40h e ocorreram nos municípios de Arapiraca, Penedo e Piranhas e, em 

Sergipe, no município de Propriá. 

Em cada Caravana, no início do primeiro dia da oficina, após a apresentação de cada participante 

e do istrutor,foram estabelecidas as Regras de Convivência (Figura 3), incluindo a definição do 

horário para cumprimento da carga horária de 8h/dia, para em seguida ser trabalhada a 

compreensão dos participantes quanto ao seu entendimento de saneamento básico, problemas de 

saneamento básico em seu município e construção em grupo de trabalho de Termo de Referência 

para elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), escrito em papel metro e 

colocado na parede, sendo em seguida apresentado por relator escolhido por cada grupo e 

apreciado pelo instrutor. No final dos trabalhos do primeiro dia o instrutor realiza uma 

apresentação sobre saneamento e sua relação com a saúde, mostrando alguns dados do Brasil, 

da região Nordeste e do respectivo estado onde a oficina está sendo realizada.  

 

Figura 1 – Folder das Caravanas de Saneamento 
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Figura 2 – Mapa da Bacia do São Francisco no estado da Bahia, mostrando os 10 

municípios (hachurados) onde as Caravanas foram realizadas 

 

 

Figura 3 – Regras de Convivência das Oficinas 
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No segundo dia trabalhou-se o entedimento de Estado e suas diferentes concepções e políticas 

públicas e sociais, bem como a política de saneamento básico no Brasil (1940 até os dias atuais), 

sendo que após leitura e discussão de texto sobre o assunto em grupo foi apresentado a síntese 

realizada por cada grupo, seguida de discussão (Figura 4). Também nesse dia foi trabalhado o 

tema gestão dos serviços públicos de saneamento básico e suas quatro funções: planejamento, 

regulação, prestação dos serviços e fiscalização, com o controle social atuando de forma 

transversal a todas elas. Ainda nesse dia foi trabalhado e discutido em grupo um texto sobre 

controle social.  

No terceiro dia foi trabalhado, de forma mais detalhada, o planejamento, os pressupostos e as 

etapas para a elaboração de seu instrumento, o PMSB, como: plano de mobilização social; 

diagnóstico técnico-participativo; prospectiva e planejamento estratégico; programas, projetos e 

ações, bem como metas de curto, médio e longo prazos; e indicadores a serem utilizados para a 

avaliação posterior, quando da implementação do PMSB. Foi apresentado e discutido também, a 

título de exemplo, a última versão do Termo de Referência para elaboração de PMSB elaborado e 

utilizado pela Fundação Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).  

 

Figura 4 – Grupos de Trabalhona Oficina de Piranhas/AL 
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Figura 5 – Apresentação do resultado dos Grupos de Trabalho na Oficina de Arapiraca/AL 

 

 

No último dia da oficina trabalhou-se o tema Política Nacional de Resíduos Sólidos, seus 

princípios, diretrizes e instrumentos e sua relação com a Lei Nacional de Saneamento Básico e o 

PMSB, e também como elaborar um Diagnóstico Técnico-Participativo e a etapa de Prospectiva e 

Planejamento Estratégico. Os participantes em seus grupos, à luz dos conteúdos trabalhados nos 

dias anteriores, retomaram e reconstruíram o Termo de Referência para elaboração de PMSB 

construído na primeira manhã da oficina e depois apresentaram para conhecimento e crítica dos 

participantes e do instrutor (Figura 5). No final foi realizada por cada participante uma avaliação 

dos quatro dias de trabalho da oficina, por meio de formulário, contendo questões fechadas e 

abertas, e também de forma espontânea por meio de uma palavra, frase, desenho, poema etc.  

Vale destacar que nestas Caravanas - nas Oficinas e nos Seminários - foram apresentados os 

diversos problemas com as obras dos sistemas de esgotamento sanitário em 51 municípios da 

Bacia na Bahia, executadas pela Codevasf, que totalizam 63% sem conclusão e/ou operação. São 

diversas as  razões, a exemplo de abandono da obra pela empresa construtora, projetos 

deficientes, planejamento inadequado, inexistência de articulação entre os entes Codevasf e 

prestadores de serviços, dentre outros, que terminaram por inviabilizar a conclusão e/ou operação 

dos sistemas de esgotamento sanitário, resultando em investimentos públicos mal geridos, 

ocasionando a necessidade de aplicação de mais recursos para o efetivo alcance do objetivo. 

Muitas das obras inacabadas não possuem dotação orçamentária para sua conclusão.   
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Visando atender demanda do Ministério Público do Estado da Bahia, ao final de cada oficina da 

Caravana no estado da Bahia, no último dia, foi realizado um Seminário (Figura 6), com carga 

horária de 8h, aberto ao público, com o objetivo de discutir com representantes da sociedade 

local, representantes de comunidade quilombolas, indígenas e ribeirinhos, de movimentos sociais, 

entidades ambientalistas, representantes do Poder Público e de Universidades, os principais 

problemas de saneamento básico identificados em cada uma das regiões por onde a Caravana do 

Saneamento passou, a partir das ações do Programa da Fiscalização Preventiva Integrada-FPI 

(MPBA, 2014), bem como os possíveis encaminhamentos para a solução dos mesmos. 

 

Figura 6 – Seminário da Caravana de Paulo Afonso/BA 

 

 

O público que participou das oficinas (em média 40 pessoas/oficina na Bahia e 50 pessoas/oficina 

em Alagoas e em Sergipe) foi composto por Promotores de Justiça com atuação na área de Meio 

Ambiente, Servidores e Técnicos dos Ministérios Públicos dos Estados da Bahia, Alagoas e 

Sergipe, membros dos Comitês de Bacia dos afluentes e do São Francisco,  e por gestores 

(secretários municipais de meio ambiente, saúde, serviços públicos, obras e infraestutura) e 

legisladores municipais dos três estados e suas equipes técnicas diretamente envolvidas com a 

temática, incluindo técnicos de Serviços Autônomos de Água e Esgoto-SAAEs, conselheiros 

municipais de meio ambiente, de saúde e das cidades, representantes da Empresa Baiana de 

Águas e Saneamento S/A-Embasa, Companhia de Saneamento de Alagoas-Casal, Companhia de 

Saneamento de Sergipe-DESO, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas-
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Semarh/AL, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sergipe-Semarh/SE, 

Adminstração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe-ADEMA, Assembleia Legislativa do Estado 

de Sergipe-ALESE, Fundação Nacional de Saúde-Funasa, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente-

IBAMA e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba-Codevasf, 

docentes e discentes de Universidades (Universidade Federal do Oeste da Bahia-UFOB, 

Universidade Federal do Vale do São Francisco-UNIVASF, Instituto Federal da Bahia-IFBA, 

Instituto Federal Baiano-IFBaiano, Universidade do Estado da Bahia-UNEB, dentre outras) e 

representantes de comunidades quilombolas, indígenas eribeirinhas, de movimentos populares, 

sociais, sindicais e de entidades ambientalistas.  

A título apenas de exemplo é mostrado a seguir alguns problemas identificados e 

encaminhamentos em comum resultados dos Seminários realizados: i) Problemas gerais 

relacionados ao saneamento básico – encaminhamentos em comum: Solicitar que os municípios 

atuem por meio de projetos e ações e realizem formação em Educação Ambiental/Saneamento 

em 2016; Elaboração de TACs com a promotoria ou estabelecimento de Ação para os quatro 

componentes do saneamento; Promover reuniões de monitoramento de ações de saneamento 

nos municípios via território; Elaborar uma carta de apoio e chamamento para a Campanha da 

Fraternidade Ecumênica-CFE 2016; Instituir uma comissão com vários segmentos via território 

para pautar os assuntos relacionados a saneamento; Os Municípios devem promover 

capacitações sobre o tema para seus servidores (Vigilância Sanitária, SAAE e outras); Criar 

Núcleo de Cidadania para monitorar ações e obras de saneamento básico e outras que envolvam 

a temática, fiscalização e controle social nos municípios; ii) Falta de política de saneamento básico 

nos municípios – encaminhamentos em comum: Formulação da Política de Saneamento Básico 

pelos municípios; Os municípios participantes devem assumir o compromisso de que irão formular 

a sua política de saneamento básico, para que possam estar captando recursos para execução do 

Plano; Que os municípios do Território encaminhem os seus Projetos de Lei para serem 

apreciados pelas Câmaras de Vereadores, fruto de um processo participativo; iii) Falta do 

instrumento Plano de Saneamento Básico – encaminhamentos em comum: Submeter a discussão 

do Plano de Saneamento Básico à comunidade; Captar recursos da AGERSA e do CBHSF, 

dentre outros, para elaboração do PMSB; Buscar o apoio da Codevasf, UNEB, UNIVASF e 

faculdades para a elaboração dos planos municipais; Dar retorno ao CBHSF quanto à 

manifestação de interesse para elaboração de Plano de Saneamento Básico; iv) Obras de 

esgotamento sanitário realizadas pela Codevasf – encaminhamento em comum: Cobrar da 

presidência da Codevasf ações efetivas visando a conclusão das obras inacabadas. 

No último dia das 4 oficinas realizadas nos estados de Alagoas e Sergipe foi simulada uma 

Audiência Pública, na tentativa de reproduzir a realidade, quando o prefeito(a) eleito(a) pelos 

participantes da oficina apresentou para conhecimnento e crítica dos presentes o Termo de 
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Referência do PMSB construído a partir dos TRs reconstruídos pelos grupos de trabalho (Figura 

7), sendo que os participantes representaram diferentes papeis (colocados à disposição pelo 

instrutor e escolhidos por cada um deles) como representantes de órgãos federais, estaduais e 

municipais, bem como de organizações diversas da Sociedade Civil. 

 

Figura 7 – Audiência Pública na Oficina de Propriá-SE, dirigida pela “prefeita eleita” 

(representante dos quilombolas) 

 

 

Os resultados da avaliação mostraram que mais de 80% dos participantes avaliaram que estavam 

muito satisfeito com a oficina, que representou uma forma de diálogo de saberes e experiências e 

um importante instrumento de capacitação e aprendizado em relação às questões de saneamento 

básico e de entendimento do processo de elaboração e como elaborar um PMSB.Os participantes 

concluiram as oficinas muito motivados e comprometidos que no retorno aos seus municípios 

iriam envidar todos os esforços no sentido dedeflagrar o processo para elaboração do PMSB. 

No encerramento das oficinas, com presença de representantes do Comitê da Bacia do Rio São 

Francisco e do Ministério Público e de prefeitos, foram entregues os certificados de atendimento 

àqueles participantes que obtiveram a frequência mínima estabelecida nas Regras de Convivência 

(75% dos 4 dias nas oficinas da Bahia e 80% dos 5 dias nas caravanas de Alagoas e Sergipe).  
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CONCLUSÕES 

Os resultados do trabalho mostram que a Caravana de Saneamento pode se configurar como 

uma forma efetiva de diálogo de saberes e de capacitação de pessoas interessadas na temática 

do saneamento básico, tanto da sociedade civil como do Poder Público, para o processo de 

elaboração e também de implementação, avaliação e revisão, com participação e controle social, 

do Plano Municipal de Saneamento Básico, importante instrumento de planejamento da área de 

saneamento básico na esfera municipal, visando a universalização dos serviços públicos de 

saneamento básico. 
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RESUMO  

O Estado do Acre possui vinte e dois municípios, destes apenas Rio Branco (a capital) possuía 

Plano Diretor de Saneamento até 2007, ano em que foi instituída a Lei no 11.445, que dispõe 

sobre as diretrizes nacionais, a política federal para o setor e estabelece que cabe ao titular dos 

serviços formular a política pública de saneamento básico. Por outro lado, o índice médio de 

atendimento urbano por rede coletora de esgoto no Estado do Acre em 2015 era em torno de 10 a 

20%, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (BRASIL, 

2017). Tal índice representa um valor bem pouco expressivo se considerarmos que as ações de 

saneamento estão diretamente ligadas à manutenção da saúde pública. Nesse sentido, visando, 

sobretudo, a materialização da Política de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos nos municípios, o Ministério Público do Estado do Acre instituiu o Programa Cidades 

Saneadas, com um conjunto de atividades e ações que inicialmente buscaram dar celeridade ao 

processo de elaboração dos planos de saneamento básico do município e garantir o 

desenvolvimento sustentável dessas localidades.  

Palavras-chave: Acre, Amazônia, saneamento básico, planos, fiscalização, municípios, controle 

social. 
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INTRODUÇÃO 

A taxa de crescimento populacional do Acre entre os anos de 2010 e 2013 foi de 6%, sendo que 

alguns municípios ultrapassaram o percentual de 10% (Capixaba, Marechal Thaumaturgo, Porto 

Walter, Rodrigues Alves e Santa Rosa do Purus). O resultado do crescimento desordenado reflete 

a condição de grande parte das políticas urbanas, as quais estão muito aquém das práticas 

consideradas sustentáveis, especialmente o saneamento ambiental, como a existência e a alta 

cobertura de rede de tratamento de esgoto sanitário, cobertura e abastecimento com água potável 

e a coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos. A ausência desses serviços ocasiona 

consequências indesejáveis à população, onde podemos citar os problemas de saúde, a 

contaminação do solo, rios e lençóis freáticos, além do desperdício de recursos naturais 

(MPAC,2014).  

Além disso, o índice médio de atendimento urbano por rede coletora de esgoto no Estado do Acre 

em 2015 era em torno de 10 a 20%, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS (BRASIL, 2017). No enfrentamento dessa situação o passo inicial é a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (BRASIL, 2007).  

O Estado do Acre possui vinte e dois municípios, destes, apenas Rio Branco (a capital) possuía 

Plano Diretor de Saneamento até 2007, ano em que foi instituída a Lei nº 11.445, que dispõe 

sobre as diretrizes nacionais e a política federal para o setor, estabelece que cabe ao titular dos 

serviços formular a política pública de saneamento básico. 

Em 2009 a FUNASA iniciou o financiamento dos Planos Municipais de Saneamento Básico no 

Estado do Acre, começando por 14 (quatorze) municípios, todos com população inferior a 50.000 

habitantes.  

No entanto até 2014, somente um município (Epitaciolândia) encontrava-se com o plano 100% 

elaborado, ou seja, cinco anos depois do primeiro financiamento dos quatorze planos, somente 

um plano havia sido concluído e os demais encontravam-se com zero por cento de execução 

(MPAC, 2015). 

E por fim, em 201421, a FUNASA conveniou com a Universidade Federal do Estado do Acre para 

elaborar os últimos 06 planos dos municípios22, haja visto que no repasse diretamente para as 

Prefeituras, houveram muitas dificuldades e conflitos na execução. 

Neste contexto o Ministério Público do Estado do Acre inicia, a partir a implementação do 

Programa Cidades Saneadas, com um conjunto de estratégias integradas para a implementação 

da Política de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Ministério Público 

do Estado do Acre, são elas: (i) realização de reuniões setoriais/temáticas, oficinas e audiências 

públicas para orientar e construir soluções para o cumprimento das determinações contidas na 

                                                            
21 Segunda fase de financiamentos. 
22 Com população inferior à 50.000 habitantes. 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1105 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, considerando: O pacto federativo e as responsabilidades 

compartilhadas; Recursos públicos da União, do Estado e das prefeituras; Orçamento público 

(PPA/LDO/LOA); Elaboração dos Planos Municipais de Resíduos Sólidos; Mecanismos de 

fiscalização e controle social. (ii) articulação de parcerias junto à Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente, Secretaria de Estado de Planejamento e Associação dos Municípios do Acre (AMAC), 

para viabilizar apoio técnico na elaboração dos projetos técnicos, escolha das áreas e 

licenciamento das unidades de tratamento de resíduos sólidos, bem como, capacitar as equipes 

técnicas dos municípios, uma vez que a falta de profissionais capacitados se revela como fator 

limitante para que as prefeituras elaborem os seus planos municipais; (iii) elaboração e 

disponibilização de modelos de Acordos de Cooperação, TAC, Recomendação e Ação Civil 

Pública para a atuação uniforme dos membros do MPAC; (iv) realização de ações integradas 

entre Ministério Público, os municípios, a Funasa e o Governo do Estado, atribuindo aos entes 

responsabilidades: Ministério Público - Acompanhamento dos planos de saneamento e resíduos 

sólidos nos municípios por uma equipe do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), técnicos da 

Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente e os promotores de Justiça dos municípios; 

Acompanhar os estudos técnicos para escolha das áreas dos aterros e licenciamento ambiental; 

Articular com Governo do Estado e Associação dos Municípios do Acre (AMAC) a formação de 

equipe de suporte técnico aos municípios; Firmar acordo com os municípios definindo cronograma 

de ações; Condicionar que os municípios tenham destinação específica nos seus orçamentos 

para ações voltadas para política e ações com resíduos sólidos e contratação no quadro efetivo 

de pelo menos um profissional de nível superior; Realizar a fiscalização/monitoramento das ações 

em andamento e verificar se estão de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

Acompanhar projetos de encerramento dos atuais lixões; Cobrar e fiscalizar os mecanismos de 

manutenção dos aterros para evitar um retrocesso aos lixões; Propor ações judiciais para as 

prefeituras que não cumprirem sua parte nos acordos; Fomentar a inclusão social e produtiva de 

catadoras e catadores de materiais recicláveis. AMAC, Municípios e Governo do Estado, 

Associação Comercial e Fabricantes de EEE - Formar equipe técnica para dar suporte aos 

municípios na elaboração de propostas e captação de recursos; Realizar estudos técnicos para 

definição das áreas de implantação do aterro e para o licenciamento ambiental; Estabelecer um 

cronograma de ações; Estabelecer projetos de encerramento dos lixões; Elaborar Plano de 

sustentabilidade fiscal para manutenção dos aterros sanitários depois de construídos pelos 

municípios; Providenciar equipe efetiva para assistência permanente aos aterros para evitar um 

retrocesso aos lixões; Realizar campanhas educativas e orientações permanentes para a 

comunidade, para o correto manejo do lixo; Implantar logística reversa para produtos 

Eletroeletrônicos (EEE) no Acre e a indução para a coleta seletiva, reciclagem, compostagem, 

reaproveitamento de resíduos sólidos; Cobrar o encerramento dos lixões e construção de aterros 
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sanitários (escolha da área, licenciamentos, elaboração de projetos, aquisição de equipamentos e 

manutenção); Elaborar marcos legais e outros instrumentos normativos, em consonância com a 

Lei nº 12.305/2010.  

Para tanto, este estudo objetiva demonstrar o avanço e os desafios dos processos de elaboração 

de 21 Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), a partir da atuação do Programa 

Cidades Saneadas e do esforço coletivo das instituições corresponsáveis. Explicitando as 

ferramentas e instrumentos que auxiliaram às prefeituras municipais, a FUNASA e às próprias 

empresas de consultorias contratadas/Universidade para a elaboração dos referidos Planos. 

Contribuindo assim para a incorporação desses procedimentos por outros estados que estejam 

com dificuldades similares, mesmo que com recursos financeiros garantidos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente, o problema identificado foi que 21 dos 22 municípios do Estado do Acre possuíam 

lixões até 2014. Realidade esta que perdura até o atual momento, mesmo passados sete anos da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e cinco anos do 23Plano Estadual de Resíduos Sólidos do 

Estado do Acre, que delimitou Pacto Floresta sem Lixões até 2013. 

Ao se realizar, em 2014, um levantamento do porque não houve avanço para a efetivação desse 

pacto, observou-se que como pressuposto os municípios, necessariamente, deveriam cumprir 

como primeira etapa a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento e/ou Planos Municipais 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Considerando a situação financeira precária das Prefeituras Municipais, constatou-se, ainda que, 

14 municípios possuíam convênios com a Fundação Nacional de Saúde para a elaboração dos 

PMSB’s datados de até 2009, distribuídos da seguinte forma na Tabela 01. 

 

Tabela 01. Municípios do Estado do Acre contemplados com recursos da FUNASA, 

conforme data do convênio. 

Municípios Data do Convênio 
1. Tarauacá, Jordão, Feijó e Mâncio Lima 2009 
2. Manoel Urbano, Sena Madureira, Brasileia Capixaba, Epitaciolândia e Marechal 
Thaumaturgo 

2010 

3. Senador Guiomard e Plácido de Castro 2011 
4. Assis Brasil e Santa Rosa do Purus 2012 

(Fonte: FUNASA, 2014). 

 

Sendo que, em 2014, perdurava a situação de que 13 (treze) dos 14 (quatorze) municípios 

conveniados ainda continuavam sem Plano Municipal de Saneamento Básico concluídos.  

                                                            
23 Até 2017 não foi regulamentado. 
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Ademais, observou-se que em função dos poucos avanços alcançados, a Funasa mudou de 

estratégia, não mais repassando recursos diretamente para as Prefeituras Municipais, passando a 

conveniar com Universidade Federal do Estado do Acre em 2014, para capacitar e acompanhar 

os municípios na elaboração de 2406 (seis) Planos Municipais de Saneamento Básico. 

O 21º (vigésimo primeiro) município é Cruzeiro do Sul que possui população superior a 50.000 

(cinquenta mil) habitantes e, portanto, não se enquadra nos critérios da FUNASA e não possui 

recursos externos para a elaboração de seu Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Para tanto, o objetivo central, desse trabalho foi acompanhar a elaboração dos Planos Municipais 

de Saneamento Básico25, principalmente dos municípios do interior do Estado do Acre, tendo 

como referência orientadora: (i) a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei no 11.445/2017), 

regulamentada pelo o decreto 7.217/2010 em seu Art. 26, § 2º, que determinou o prazo a partir do 

exercício financeiro de 2014 para a elaboração dos planos municipais de saneamento básico; (ii) o 

prazo de 02 de agosto de 2014 para a implementação da disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, pelos municípios, conforme Art. 54 da Lei 12.305/2010; (iii) a atuação do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul através do Programa RESSANEAR (MPRGS, 

2014). 

Onde as hipóteses identificadas foram:  

a) Falta de planejamento e orientação às prefeituras municipais, que em sua maioria atuam 

isoladas nessa questão, devido à sua autonomia, independência administrativa, legislativa e 

financeira, a partir das quais se vincula a titularidade e competências próprias para atuar no 

serviço de saneamento integrado; 

b) A falta de recursos técnicos das prefeituras municipais na supervisão de seus contratos com as 

empresas terceirizadas;  

c) Conflito técnico entre as empresas contratadas e a FUNASA, quanto ao cumprimento do Termo 

de Referência para elaboração de planos municipais de saneamento básico procedimentos 

relativos ao convênio de cooperação técnica e financeira da Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA/MS;  

d) A falta de envolvimento do executivo municipal como protagonistas na elaboração dos PMSB’s. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho os seguintes materiais e equipamentos: data show, 

notebook, listas de presença, transporte, internet, celular, checklist da FUNASA, Leis 11.445/2007 

e 12.305/2010. 

Este trabalho foi realizado tendo como base metodológica  o 26Manejo de Conflitos e Colaboração 

para a Gestão Socioambiental considerando: estratégias de manejo de conflito baseado no 

                                                            
24 Municípios com população inferior à 50.000 habitantes que ainda não possuíam recursos para elaboração dos PMSB. 

25 Através do Programa Cidades Saneadas, iniciado em agosto de 2014. 

26 Programa de Capacitação em Conservação e Desenvolvimento Tropical do Centro de Estudos 
Latinoamericanos da Universidade da Florida 
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princípio do direito de cidadania,  identificação dos atores, problemas, interesses dos atores 

inserido no conflito, Identificação de outros fatores importantes que podem influenciar nos 

interação dos atores e o processo de mediação e negociação para fins de resolução efetiva dos 

problemas identificados. Metodologia, esta, que foi se adotada ao longo do desenvolvimento do 

processo de acompanhamento dos PMSB. 

Para tanto, foram adotados os seguintes procedimentos: 

a) Levantamento de informações – consumo, meio ambiente e responsabilidade civil pós-

consumo, logística reversa, Planos Municipais de Saneamento Básico e Gestão ingrata de 

resíduos sólidos, situação atual do manejo de resíduos no Acre, jurisprudência. 

b) Formulação do Programa Cidades Saneadas no âmbito do Ministério Público – a partir dos 

problemas identificados foi formulado o programa contendo: diagnóstico, objetivos, estratégias, 

referências normativas e matriz de resultados. 

c) Socialização do Programa com os Promotores de Justiça – o processo de socialização se 

deu através da realização da II Reunião Setorial de Trabalho da Área Ambiental, em agosto de 

2014. Objetivou construir uma atuação integrada e uniforme a respeito da execução da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos no Estado do Acre, a partir das diretrizes do Programa Cidades 

Saneadas, além do nivelamento do conteúdo mínimo que os planos de saneamento básico devem 

ter, com foco na questão dos resíduos sólidos. Como principal resultado, houve a adesão de 

100% das Promotorias Cumulativas. 

d) Realização de articulação interinstitucional junto ao governo do Estado, Associação dos 

Municípios do Acre e demais atores corresponsáveis – Foram feitas reuniões envolvendo 

principalmente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Fundação Nacional da Saúde e 

Associação dos Municípios do Acre para tratativas concernentes aos Planos Municipais de 

Saneamento Básico, definindo atuação conjunta. 

e) Disponibilização de informações técnico-jurídicas aos promotores de todo o Estado, 

incluindo pareceres, notas técnicas, decretos, leis e modelos de peças jurídicas; 

f) Levantamento junto à FUNASA dos municípios com mais problemas de execução, 

priorizando-os; 

g) Acompanhamento das principais atividades de elaboração dos planos pela equipe do 

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, 

Habitação e Urbanismo e do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público, para dar o suporte 

necessário à atuação das promotorias junto às prefeituras municipais em momentos cruciais. Com 

peso preponderante  conforme as etapas preconizadas pelo TDR da FUNASA: mobilização social; 

diagnóstico técnico-participativo; prospectiva e planejamento estratégico; programas, projetos e 

ações; plano de execução; minuta de projeto de lei do plano municipal de saneamento básico; 

relatório sobre os indicadores de desempenho do plano municipal de saneamento básico; sistema 
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de informações para auxílio à tomada de decisão; relatório mensal simplificado do andamento das 

atividades desenvolvidas; relatório final do plano municipal de saneamento básico; 

h) Estabelecimento de um cronograma para cada município para o cumprimento de cada 

etapa do plano, junto às empresas contratadas e aos Comitês Executivos e de Coordenação; 

i) Solicitação sistemática, à FUNASA, do quadro de Controle de andamento dos PMSB’s; 

j) Criação de um grupo de WhatsApp para cada município para fortalecer a comunicação em 

cada município, facilitando assim o processo de acompanhamento e identificação de dificuldades 

e/ou conflitos rapidamente; 

k) Suporte técnico às Prefeituras – Foram feitas análises dos Plano de Mobilização e 

Diagnósticos, já que eram nestas etapas as principais dificuldades, pois os planos de mobilização 

apresentados pelas empresas de consultoria eram genéricos e o diagnóstico não refletia a 

realidade dos municípios; 

l) Ampla divulgação no site institucional27 e nas redes sociais a este processo no Estado do 

Acre; 

m) Desenvolvimento de sistema on-line28 (MPAC, 2017) para o acompanhamento da 

implementação das Políticas Nacionais de  Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. 

Mediante a todo este processo e a toda experiência acumulada, foi repassado à 

Universidade Federal do Acre (UFAC) todo o acúmulo de fatores que contribuíram e 

dificultaram a elaboração dos primeiros Planos, buscando evitar assim os erros 

cometidos. 

Em síntese o cumprimento destes procedimentos levou a um processo de aceleração na 

construção dos planos, além de uma maior priorização e envolvimento dos responsáveis, 

já que os mesmos se comprometiam perante o órgão de fiscalização. No entanto se os 

prazos não houvessem sido prorrogados, a maioria dos municípios acreanos estariam 

inadimplente para pleitear recursos federais ao de 2015 (segundo prazo). 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Serão apresentados abaixo os principais resultados alcançados no período de setembro de 2014 

a fevereiro de 2017, especificamente quanto as dificuldades e evolução da elaboração dos planos 

de saneamentos básicos de 20 municípios acreanos com população abaixo de cinquenta mil 

habitantes e 01 com população superior a 50.000 mil habitantes. 

                                                            
27 www.mpac.mp.br  
28 http://cidadessaneadas.mpac.mp.br/ 
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Como principais dificuldades constatou-se durante a análise documental e reuniões dos Comitês 

Executivo e de Coordenação29 que as Prefeituras Municipais30, ao passo que terceirizaram os 

serviços de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, se eximiram de conduzir o 

mesmo, ou seja, repassavam integralmente a responsabilidade para as empresas terceirizadas. 

Deixando, assim, extremamente frágil, o processo de mobilização e participação da população e 

inclusive dificultando o levantamento de informações, que perdurou por anos. 

As empresas contratadas não possuíam equipe local, desenvolvendo o trabalho a partir de visitas 

pontuais e se pautando, em grande parte, em informações secundárias e consequente 

apresentando produtos que não condiziam com a realidade dos municípios, comprometendo 

enormemente a qualidade dos produtos apresentados à FUNASA, que por várias vezes reprovou 

os mesmos. 

No caso dos Municípios de Santa Rosa do Purus, Brasileia, Plácido de Castro, Manoel Urbano e 

Sena Madureira, mesmo após a intervenção do órgão de fiscalização, a empresa não atendia as 

sugestões de correção e revisão dos produtos, implicando diretamente na não aprovação, 

principalmente, dos Planos de Mobilização e dos Diagnósticos. Situação esta, que apenas 

avançou com a mudança da equipe da empresa por duas vezes.  

Nos municípios de Santa Rosa do Purus e Mâncio Lima, o processo somente avançou com a 

substituição da empresa terceirizada, pela segunda colocada no processo de licitação. 

Os municípios Santa Rosa do Purus, Brasileia, Plácido de Castro, tiveram, em 2016, os seus 

Prefeitos presos por crimes de corrupção e desvio de recursos públicos, o que também acarretou 

em interrupção dos trabalhos de elaboração dos planos. 

A partir da Tabela 02, é possível observar que a junção de esforços de todos os corresponsáveis 

culminou na progressão, significativa, do processo de elaboração dos Planos entre os anos 2014 

a 2016, ou seja, em 2 anos o percentual de planos executados foi mais expressivo do que nos 

cinco anos anteriores ao programa. De acordo com depoimentos da FUNASA, das empresas e 

também das Prefeituras Municipais, o que fez a diferença foi, sobretudo, a atuação de um órgão 

de fiscalização dinamizando esforços e ações, manejando conflitos e buscando o cumprimento 

dos compromissos e prazos, o que difere do que ocorreu nos anos anteriores onde as ações eram 

individualizadas para cada município. 

 

 

 

                                                            
29 Instâncias colegiadas por executar e avaliar os produtos dos Planos Municipais de Saneamento Básico 
conforme preconizado pelo Termo de Referência da FUNASA. 
30 Que receberam recursos da FUNASA. 
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Tabela 02. Acompanhamento do processo de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos 14 municípios que receberam recursos da FUNASA (2014 a 2016).  

Município % Executado em 2014 % executado em 2016 

Assis Brasil 0% 100% 

Brasiléia 0% 30% 

Capixaba 00% 100% 

Epitaciolândia 100% 100% 

Feijó 60% 100% 

Jordão 0% 100% 

Mâncio Lima 0% 80% 

Manoel Urbano 0% 30% 

Marechal Thaumaturgo 0% 90% 

Plácido de Castro 0% 30% 

Santa Rosa do Purus  0% 30% 

Sena Madureira 0% 0% 

Senador Guiomard 0% 30% 

Tarauacá 00% 100% 

NICT/FUNASA: 2014, 2016. 

 

Neste processo observa-se que Epitaciolândia, que conveniou em 2010, foi o primeiro município a 

concluir a elaboração do PMSB nos termos da Lei 11.445/2007, em 2014 (Figura 01), no entanto 

até fevereiro de 2017 o plano não havia se tornado lei.  

Embora a capital Rio Banco, não faça parte deste estudo, é importante salientar que ainda não 

possui Plano Municipal de Saneamento Básico, nos moldes da Política Nacional de Saneamento 

Básico, tendo apenas o Plano Diretor de Saneamento de Rio Branco, datado no ano de 2000 

(Filho, 2016), esta informação se contradiz com a informação do Panorama dos Planos Municipais 

de Saneamento Básico no Brasil de 2017 (BRASIL, 2017), que aponta Rio Branco como 

possuindo Plano Municipal de Saneamento Básico e precisa ser corrigida. A informação levantada 

junto ao Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB) é que Rio Branco iniciará a 

elaboração do Plano em 2017, portanto Rio Branco e Cruzeiro do Sul, os dois municípios com 

população superior a 50.000 habitantes não iniciaram o PMSB até fevereiro de 2017 (Figura 01). 
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Figura 01. Mapa ilustrativo de evolução dos Planos Municipais de Saneamento Básico no 

Estado do Acre entre 2014 e 2017. 

 

 

Devido aos problemas de elaboração dos Planos pelas empresas terceirizadas, a FUNASA 

decidiu firmar parceria com a Universidade Federal do Acre (UFAC), para elaborar os PMSB’s nos 

06 municípios restantes com população inferior a 50.000 do estado do Acre, sendo eles: Porto 

Walter, Acrelândia, Xapuri, Rodrigues Alves, Bujari e Porto Acre.  

O convênio da FUNASA com a Universidade Federal do Estado do Acre foi firmado em 2014, no 

entanto, esses municípios terão prazo reduzido para a elaboração do Planos, pois até o presente 

momento os recursos ainda não foram liberados, por isso o processo de elaboração não avançou 

(Tabela 03). 

 

Tabela 03. Acompanhamento do processo de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos 06 municípios do convênio entre FUNASA e UFAC.  

Município % executado em 2016 

Acrelândia 0% 

Porto Acre 0% 

Bujari 0% 

Porto Walter 0% 

Rodrigues Alves 100% 

Xapuri 0% 

 

 

No entanto, em 2017 o Ministério Público do Estado do Acre levantou junto a FUNASA uma 

previsão para a liberação dos recursos, que indicou o mês de março de 2017. A partir desta 

definição, o Ministério Público pactuou com a UFAC iniciar a elaboração dos Planos pelas 
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atividades que não demandavam recursos, como a formalização dos Comitês Executivos e de 

Coordenação e a reunião de informações existentes sobre o tema. Pois a partir do aprendizado 

com os 14 municípios anteriores, observou-se que esta foi uma fase que demorou até 04 meses. 

Quanto ao município de Rodrigues Alves faz-se necessário explicar que embora estivesse 

contemplado do convênio da UFAC, resolveu não esperar a liberação dos recursos, por estar 

respondendo procedimento do Ministério Público. E buscou orientação junto ao próprio Ministério 

Público para elaborar seu plano com recursos próprios. Atualmente o município de Rodrigues 

Alves encontra-se com o Plano Municipal de Saneamento Básico elaborado nos moldes 

preconizados pela FUNASA e já foi instituído como política municipal de saneamento básico. Esta 

iniciativa foi reconhecida pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) como boa 

prática de gestão ambiental (IBAM, 2015). 

Em síntese dos 20 municípios apoiados pela FUNASA, apenas 07 concluíram, 08 estão em 

elaboração e 06 estão iniciando. Os municípios que finalizaram os Planos Municipais de 

Saneamento Básico até 2016 são: Tarauacá, Jordão, Feijó, Epitaciolândia, Capixaba, Assis Brasil 

e Rodrigues Alves.  

 

CONCLUSÃO 

O processo de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico do Estado do Acre se 

deparou com uma imensa fragilidade técnica das Prefeituras Municipais, o que implicou em 

conflitos entre a referidas prefeituras à FUNASA e às empresas terceirizadas, sendo necessária 

intervenção de um órgão de fiscalização, que atuou como intermediador e catalizador de esforços 

e ações, dinamizando o processo e contribuindo significativamente com o avanço dos municípios 

acreanos na elaboração de seus respectivos planos de saneamento básico. 

Esta atuação do órgão de fiscalização mostrou-se efetivo o que demonstra ser possível que no 

final de 2017 o Estado do Acre conclua os 14 planos que faltam31. 
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RESUMO 

O Hemocentro Coordenador de Goiás (HEMOGO) é uma instituição de saúde pública, sediada em 

Goiânia, e tem como finalidade prestar assistência e apoio hemoterápico e hematológico à rede 

de serviços de saúde do Estado de Goiás. O presente estudo teve como objetivo geral determinar 

a massa total de resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados por bolsa de sangue coletada no 

HEMOGO. Para o alcance do objetivo foram incluídos no estudo apenas os RSS gerados nos 

ambientes inseridos no chamado “ciclo do sangue”, ou seja, aqueles em que a geração de 

resíduos tivesse relação direta com a produção das bolsas de sangue e seus derivados. Foram 

realizadas pesagens dos RSS durante duas semanas não consecutivas, utilizando equipamentos 

e instalações presentes na unidade. Como resultado médio final, chegou-se ao valor médio de 

0,84 Kg de RSS / bolsa de sangue coletada. Observou-se, durante o período deste estudo, que a 

geração de RSS não acontece necessariamente de maneira proporcional à coleta de bolsas de 

sangue, denotando a presença de eventos com periodicidade irregular e/ou superior àquela 

adotada neste estudo. 

Palavras-chave: Resíduos sólidos de serviços de saúde. Geração. Bolsa de sangue. 

Hemocentro. 
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INTRODUÇÃO 

O aumento do número de estabelecimentos que prestam serviços relacionados à saúde humana 

ou animal nos últimos anos repercute, também, no aumento da geração de resíduos de serviços 

de saúde (RSS). 

Atualmente, as principais legislações aplicadas aos RSS são a Resolução nº 358 (CONAMA, 

2005), que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde, e a 

RDC nº 306 (ANVISA, 2004), que define o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos 

de serviços de saúde. Segundo o Art. 1º da Resolução nº 358, os RSS são definidos como sendo: 

Todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços relacionados com o atendimento 

à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de 

campo; laboratórios analíticos de produtos para a 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 da saúde, centro de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 

farmacêuticos, importadores, distribuidores produtores de materiais e controles para diagnóstico in 

vitro, unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, 

dentre outros similares (CONAMA, 2005). 

De acordo com a RDC nº 306 (ANVISA, 2004) e a Resolução nº 358 (CONAMA, 2005), os RSS 

são classificados em função de suas características e consequentes riscos que podem acarretar 

ao meio ambiente e à saúde, nos seguintes grupos: Grupo A: resíduos com a possível presença 

de agentes biológicos; Grupo B: resíduos contendo substâncias químicas; Grupo C: resíduos 

contaminados com radionuclídeos; Grupo D: resíduos que podem ser equiparados aos resíduos 

domiciliares; e Grupo E: matteriais perfurocortantes ou escarificantes.  

O Hemocentro Coordenador de Goiás (HEMOGO) é uma instituição de saúde pública, sediada em 

Goiânia, Goiás, e tem como finalidade prestar assistência e apoio hemoterápico e hematológico à 

rede de serviços de saúde do Estado de Goiás. O HEMOGO, em decorrência de suas atividades, 

gera todos os grupos de resíduos anteriormente designados, à exceção dos resíduos do grupo C.  

A unidade em questão possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde 

(PGRSS), implantado no ano de 2007. Em decorrência desse plano, já se conhecia o total de RSS 

gerado diariamente; entretanto, e diferentemente da proposta deste estudo, não se conhecia a 

correlação desses resíduos com o total de bolsas de sangue coletadas no período, e tão pouco 

apenas para os ambientes inseridos no “ciclo do sangue”. 

Devido à importância do estabelecimento no cenário estadual, o objetivo geral do presente estudo 

foi determinar a massa total de RSS gerados por bolsa de sangue coletada no HEMOGO, nos 

ambientes da unidade inseridos no denominado “ciclo do sangue”. 
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Em pesquisas literárias recentes, foram identificados apenas estudos de casos em dois 

hemocentros. Em um hemocentro regional do sul da Bahia, o autor levantou a geração total dos 

resíduos dos grupos A, D e E para o período de 1 mês (GARCIA, 2014) e, no hemocentro de 

Campinas (SP), o autor relata a taxa de geração total de resíduos por paciente atendido bem 

como a taxa de geração total por leito/dia na unidade (MARANGONI, 2006). Nos dois estudos 

citados, a geração de resíduos não foi relacionada às bolsas de sangue coletadas, não sendo 

possível, portanto, a comparação dos resultados desses estudos com os obtidos no presente 

trabalho. 

Salienta-se que a obtenção desse indicador é fundamental para acompanhar o desempenho do 

PGRSS implantado no HEMOGO, buscando-se seu contínuo aperfeiçoamento. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado no Hemocentro Coordenador de Goiás (HEMOGO) localizado na 

cidade de Goiânia, Goiás. A pesagem dos RSS no HEMOGO aconteceu em duas semanas, de 

cinco dias úteis cada, não consecutivas, e em meses distintos do ano (fevereiro e março de 2016). 

Foram escolhidas semanas que não antecedessem ou sucedessem feriados regionais ou 

nacionais importantes, procurando-se assim evitar, em tese, períodos de doação muito abaixo do 

habitual.  

Tais atividades foram realizadas por dois funcionários terceirizados de uma empresa prestadora 

de serviços de limpeza. Os funcionários cumpriram escala no HEMOGO de forma que na primeira 

semana da coleta de dados o funcionário A trabalhou na 2ª, 4ª e 6ª feira, enquanto o funcionário B 

trabalhou na 3ª e 5ª feira. Já na segunda semana de coleta, os dias da semana trabalhados por 

estes funcionários sofreram inversão. 

Os ambientes do HEMOGO cujos RSS gerados foram coletados e pesados neste estudo, são 

aqueles inseridos no chamado “ciclo do sangue”. Entende-se que somente nesses ambientes 

houve o acesso e/ou a manipulação de sangue e seus hemocomponentes, em qualquer 

quantidade e em qualquer meio em que os mesmos estejam contidos ou depositados. Mais 

especificamente, estão incluídos nos ambientes do “ciclo do sangue” os seguintes 

ambientes/serviços: coleta, processamento, laboratório análises clínicas, central de material de 

esterilização e ambulatório. 

Dessa forma, direção, secretarias, recursos humanos, gestão de equipamentos, gestão da 

qualidade, gestão da hemorrede, planejamento, ensino e pesquisa, informática, departamento 

jurídico e financeiro, farmácia, fisioterapia, consultórios médicos, serviço social, recepção, 

vigilância sanitária, refeitório, entre outros serviços/ambientes do HEMOGO, não tiveram sua 

geração de resíduos considerada neste estudo. 
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Para a pesagem dos RSS foi utilizada uma balança de plataforma digital marca Digitron, modelo 

UL-150, com capacidade para 150 Kg de carga e resolução de 0,02 Kg. 

Neste mesmo período foram anotadas, também, as quantidades de bolsas de sangue 

coletadas/dia. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Uma vez coletados e pesados todos os RSS nos ambientes do “ciclo do sangue”, durante as duas 

semanas de levantamentos, chegou-se aos resultados apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Massas de resíduos obtidas por bolsa de sangue coletada no período de duas 

semanas não consecutivas 

Dados 1ª Semana 2ª Semana 

Data da coleta 26/02 25/02 24/02 23/02 22/02 18/03 17/03 16/03 15/03 14/03

Peso Total do RSS 

no dia (Kg) 
31,24 47,97 67,47 44,45 77,23 39,75 47,39 57,87 68,20 42,99

Quantidade de 

bolsas de sangue 

coletadas no dia 

(un) 

54 44 52 47 46 76 75 60 79 86 

Total RSS/Total 

bolsas coletadas no 

dia (Kg/Bolsa) 

0,58 1,09 1,30 0,95 1,68 0,52 0,63 0,96 0,86 0,50 

Média de bolsas 

coletada/dia na 

semana 

48,60 75,20 

Média de 

RSS/Bolsa coletada 

na semana 

1,12 Kg/Bolsa 0,69 Kg/Bolsa 

 

 

Com base nos dados apresentados na Tabela 1, determinou-se, como média, uma geração de 

0,84 Kg de RSS para cada bolsa de sangue coletada. Observa-se que os resultados alcançados 

não mostram, para todos os dias acompanhados, a mesma proporção de RSS gerado por bolsa 

de sangue coletada. Na primeira semana de coleta, quando a média de bolsas coletadas foi de 

48,60 Bolsas/dia, a geração média total de RSS obtida foi de 1,12 Kg/Bolsa. Já na segunda 

semana, com a média de 75,20 Bolsas/dia, obteve-se uma geração média total de RSS de 0,69 
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Kg/Bolsa. Tal fato sugere que, à medida que aumentam as coletas de bolsa de sangue, a geração 

de RSS/Bolsa coletada diminui. Provavelmente isso se deve às menores interrupções (e, portanto, 

recomeços) em diversos procedimentos operacionais internos de coleta, análise e fracionamento 

dessas bolsas, implicando provavelmente em menor geração de RSS.  

Nota-se, também, que, mesmo havendo dias com coleta de bolsas em quantidades próximas, as 

respectivas gerações de RSS tiveram bruscas variações. O fato é que diversos eventos geradores 

de RSS, além daqueles já ponderados, se repetem em ciclos superiores ao aqui levantado (dois 

ciclos distintos de cinco dias). Além disso, não possuem necessariamente periodicidade regular, 

sendo dependentes da demanda por sangue e seus hemocomponentes pela população, cujo 

comportamento nem sempre é previsível - descarte de bolsas de concentrados de hemácias 

vencidos, por exemplo. 

É importante ressaltar que, apesar da interferência de alguns fatores na geração de RSS/bolsa de 

sangue coletada, os dados aqui levantados podem, se determinados com alguma frequência, 

auxiliar na avaliação do desempenho do PGRSS implantado na unidade, vislumbrando com suas 

reduções consequentes ganhos financeiros e ambientais. 

 

CONCLUSÃO 

Este estudo determinou, para cada bolsa de sangue coletada no HEMOGO, o total de 0,84 Kg de 

RSS. Somente os ambientes inseridos no “ciclo do sangue” do HEMOGO foram alvos deste 

estudo, cujo levantamento de dados deu-se em duas semanas não consecutivas de cinco dias 

úteis cada, quando foram coletadas, na média, 61,90 bolsas de sangue por dia.  

Observou-se que, mesmo em dias com o quantitativo de bolsas coletadas muito próximos entre si, 

a geração de RSS sofreu variação. Atribui-se isso a inúmeros eventos, de ciclos superiores a 

cinco dias, ou acíclicos, que por ventura tenham ocorrido nos dias de levantamento, como 

eventuais descartes de material biológico vencido.  

Desta forma, sugere-se que estudos semelhantes deem-se num período mais extenso do que o 

determinado neste trabalho, incluindo distintas épocas do ano. 
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RESUMO  

A pesquisa de campo, aplicada junto ao aterro sanitário do Consórcio Intermunicipal do Médio 

Vale do Itajaí - CIMVI visou obter dados que demonstrem o volume de resíduos domiciliares 

gerados e depositados pelos municípios consorciados no aterro sanitário do referido Consórcio. 

Nesse sentido, este estudo igualmente buscou-se examinar a evolução da geração de resíduos 

sólidos domiciliares durante os anos de 2003 e 2015 e apresentar as informações obtidas através 

da tabulação, análise e comparação dos dados recolhidos, bem como provocar uma discussão 

acerca das políticas públicas que compreendam este tema de alta relevância frente ao 
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desenvolvimento socioeconômico dos municípios. Quanto à metodologia do estudo, caracteriza-se 

como sendo uma pesquisa descritiva e exploratória, realizada por meio de uma abordagem quali-

quantitativa, considerando os procedimentos de coleta de fontes de informação por meio de 

pesquisa por levantamentos bibliográficos e documentais. Como resultados da pesquisa podemos 

destacar a necessidade da implementação e controle constantes de uma gestão de resíduos 

adequada para que permitam gerar a otimização de recursos, desenvolvimento sob um enfoque 

regional, fortalecido e desprendido da sucessiva descontinuidade de políticas públicas ineficientes. 

Palavras-chave: resíduos sólidos, geração de resíduos, consórcio, políticas públicas. 

 

INTRODUÇÃO  

A relação entre os entes da federação no que tange a política social, tem a descentralização como 

um de seus conceitos mais importantes ao agir como uma cessão de autoridade. E justamente, ao 

longo do tempo houve uma crescente cessão de responsabilidade de esferas federais e estaduais 

para os governos locais, atribuindo assim, maior responsabilidade e autonomia quando da 

execução de políticas públicas (FONTES, 2011). 

Neste cenário, os consórcios públicos se tornaram importantes atores e ferramentas de gestão 

entre os entes públicos que o compõe. Tendo em vista a economia solidária obtida por suavizar os 

custos dos serviços públicos à sociedade, através da geração de economia à administração 

pública obtém-se a excelência da prestação dos serviços públicos. Strelec (2011) destaca que os 

consórcios operam no sentido da racionalização de investimentos, gastos de custeio em geral, 

recursos humanos, dentre outros. Os consórcios públicos melhoram de forma substancial a 

capacidade resolutiva de seus consorciados pela escala de produção de serviços, evitando o 

desperdício. 

Entre seus dispositivos, a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, inclui o manejo de resíduos sólidos como uma vertente do saneamento 

básico. Partindo-se desta prerrogativa legal, este manejo versa sobre as atividades e 

infraestruturas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final destes resíduos, 

também abordados como lixo doméstico e lixo orgânico. A partir do conhecimento desta geração 

torna-se viável uma verificação da situação real ao permitir um ponderamento por meio da análise 

de uma série histórica de um período de tempo considerável. 

Do mesmo modo, com base em legislações como a Lei nº 9.433/97 (Instituindo a Política Nacional 

de Recursos Hídricos) e a Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) em meados do ano de 1998 

foi instituído o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale. Nesse contexto e após a ocorrência de 

problemas ambientais, os municípios de Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros, Rodeio 

e Timbó firmaram a intenção de formalização e cooperação a fim de proporcionar a gestão 

consorciada. Com os resultados positivos, municípios vizinhos solicitaram igualmente a 
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participação, em razão do desenvolvimento de um sistema de gestão de resíduos sólidos. Em 

janeiro do ano de 2003, passaram a fazer parte do Consórcio os Municípios de Apiúna e Ascurra, 

passando então, a ser denominado "Consórcio Intermunicipal do Médio Vale". Ainda naquele ano, 

ingressaram os Municípios de Indaial e Pomerode, surgindo o Consórcio formado pelos nove 

Municípios. O Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI efetiva-se como uma 

associação pública de natureza autárquica interfederativa no ano de 2017, totalizando em área 

territorial de 2.830,53 Km². Se considerarmos a população do Médio Vale do Itajaí estimada pelo 

IBGE em 2015, a mesma alcançou 744.928 habitantes, infere-se portanto que o CIMMVI atendeu 

191.698 habitantes, ou seja, 25,73% da população do Médio Vale do Itajaí.  

É regido pela Constituição Federal, pela Lei nº 11.107/2005 e pelo Decreto nº 6.017/2007. 

Segundo Cunha e Caixeta Filho (2002, p. 148): 

Os aterros sanitários podem ser considerados a melhor alternativa de disposição 
final dos resíduos. Entretanto, quanto menos lixo chegar aos aterros, maior será 
sua vida útil e menos problemas a cidade enfrentará na procura de novos locais 
para disposição final dos resíduos. 
 

Dessa maneira, deve-se tentar utilizar ao máximo a capacidade de usinas de triagem e reciclagem 

dos municípios para que a menor quantidade possível de resíduos coletados seja levada até o 

aterro. Delimita-se, portanto, a finalidade dessa pesquisa acerca do Consórcio Intermunicipal do 

Vale do Itajaí – CIMVI, visando o fortalecimento da autonomia municipal quanto ao diálogo junto 

aos demais entes e descentralização da prestação de serviços públicos, especificamente na 

vertente resíduos sólidos. 

 

 MATERIAL E MÉTODOS 

Esta é caracterizada como uma pesquisa descritiva, realizada por uma abordagem quali-

quantitativa, considerando os procedimentos de coleta de fontes de informação por meio de 

levantamentos bibliográficos e documentais, pesquisa-participante e da própria pesquisa de 

campo. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é descritiva, ao caracterizar o objeto e identificar a frequência 

com que um fenômeno ocorre pois “busca explorar, investigar um fato, fenômeno ou novo 

conhecimento sobre o qual ainda se tem pouca informação” (BOENTE; BRAGA, 2004, p. 10). 

Os dados coletados foram obtidos através de meio documental que apresenta a evolução anual 

dos resíduos sólidos domiciliares gerados durante os anos de 2003 até 2015 e depositados no 

aterro sanitário do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI. 

Com os dados apurados, foi possível a formação de um panorama da atual estrutura do aterro 

sanitário, bem como a elaboração de planos de ação visando promover a sustentabilidade técnica 

e econômico-financeira. Portanto, com os dados extraídos foram elaborados gráficos que 

demonstram a evolução, tema central deste estudo. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Para que seja possível a verificação da evolução de depósito de resíduos sólidos pelos municípios 

consorciados ao CIMVI foram levantados dados dos últimos anos através de análise documental 

junto ao Consórcio, com o objetivo de averiguar esta evolução. Com estes dados, torna-se 

possível traçar o panorama atual do aterro sanitário, assim como elaborar planos de ação para 

médio e longo prazos com o objetivo de viabilizar o foco na sustentabilidade econômica e técnica. 

A Figura 1 apresenta a evolução da disposição final de resíduos no aterro sanitário, pelos 

municípios pesquisados. Conforme ilustrado na Figura 1 verifica-se a evolução da disposição total 

dos resíduos, pelos nove municípios pesquisados.  

 

Figura 1 – Evolução da disposição de resíduos no aterro sanitário por município de 2003 a 

2015 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

Conforme é observado, os três municípios com maior participação nesta evolução são o Município 

1 com 11.148,66 toneladas em 2015, o Município 2 com a disposição de 7.925,39 toneladas em 

2015 e por fim, o Município 3 com 3.807,78 toneladas no ano de 2015. Ou seja, os três municípios 

com maior representatividade quanto à evolução dos resíduos depositados no aterro neste 

período. 

Na sequência, a Figura 2 demonstra a participação de cada município percentualmente em 

relação à disposição total de resíduos no aterro sanitário nos anos de 2003 a 2015, pelos nove 

municípios pesquisados. Em razão de disponibilidade dos dados, nesta análise para os anos de 

2009 e 2010, considerou-se também os municípios de Gaspar e Guabiruba. 
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Figura 2 – Disposição de resíduos no aterro sanitário por município de 2003 a 2015 

 

Fonte: Os autores (2016). 

 

 

Cabe destacar que nesta disposição o Município 1 possuía a maior participação durante o 

período, com 36%. Igualmente com quantidades relevantes o Município 2 (27%) e Município 3 

(12%) destacam-se na análise dos dados. Juntos, os demais municípios representam o montante 

de 25%. 

Na sequência são apresentadas as evoluções por município em relação às suas disposições 

anuais, dos anos de 2003 a 2015. 

 

Figura 3 – Evolução de resíduos do município de Apiuna depositados no aterro 
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Figura 4 – Evolução de resíduos do município de Ascurra depositados no aterro 

 

 

Figura 5 – Evolução de resíduos do município de Benedito Novo depositados no aterro 

 

 

Figura 6 – Evolução de resíduos do município de Doutor Pedrinho depositados no aterro 
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Figura 7 – Evolução de resíduos do município de Indaial depositados no aterro 

 

 

Figura 8 – Evolução de resíduos do município de Pomerode depositados no aterro 

 

 

Figura 9 – Evolução de resíduos do município de Rio dos Cedros depositados no aterro 
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Figura 10 – Evolução de resíduos do município de Rodeio depositados no aterro 

 

 

Figura 11 – Evolução de resíduos do município de Timbó depositados no aterro 

 

 

 

Com estes dados apontados, torna-se possível delinear o panorama atual do aterro sanitário e 

elaborar planos de ação para o médio e longo prazo a fim de viabilizar o foco na sustentabilidade 

econômica e técnica. Nesse sentido, após a verificação das Figuras 3 a 11, é possível verificar a 

expansão na disposição dos resíduos sólidos, com quedas pontuais em alguns municípios e 

novas expansões e ou retrações em sequência.  

Necessário se faz também apresentar a geração per capita de resíduos sólidos nos municípios 

consorciados ao CIMVI, como forma de comparação e igualmente, base para futuros trabalhos de 

educação ambiental na diminuição da geração destes resíduos por parte da população.  
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Tabela 1 – Geração per capita de resíduos dos municípios consorciados no ano de  2015 

Município 
População estimada em 

2015 
Tonelada depositada 

no aterro em 2015 
Geração per capita 
kg/habitante-2015 

Apiúna 10.322  1.157,78  112,17 

Ascurra 7.781  1.339,82  172,19 

Benedito Novo 11.168  1.080,31  96,73 

Doutor Pedrinho 3.937  333,95  84,82 

Indaial 63.489  11.148,66  175,60 

Pomerode 31.181  3.807,78  122,12 

Rio dos Cedros 11.157  1.461,21  130,97 

Rodeio 11.380  1.793,92  157,64 

Timbó 41.283  7.925,39  191,98 
  

CONCLUSÃO 

No escopo desta pesquisa, os consórcios públicos foram apresentados como ferramentas para 

implementação de políticas públicas em um panorama regionalizado, apresentando-se como uma 

proposta de execução de serviços de responsabilidade e interesse comuns entre entes federados. 

Assim, utilizou-se como foco deste estudo o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – 

CIMVI, atuante na gestão dos resíduos sólidos dos seus municípios consorciados, numa análise 

dos indicadores entre os anos de 2003 e 2015. 

Com esta pesquisa foi possível verificar o aumento ano após ano na quantidade de resíduos 

sólidos dispostos no aterro sanitário do Consórcio. Deste modo, os dados totais dos municípios 

analisados neste estudo, apresentam a informação de crescimento na quantidade de resíduos 

depositados durante o período em análise. Levando-se em consideração alguns anos com 

diminuições pontuais, todos os municípios pesquisados apresentaram evolução em suas 

disposições. Ao verificar-se a constante evolução, esta informação traz à discussão a atuação das 

políticas públicas frente a necessidade de menor geração de resíduos. Nesse sentido, a nível 

nacional apresenta-se um déficit na formulação e implementação de políticas públicas de 

saneamento básico, transferindo-se essa atribuição aos municípios. Assim, por meio do 

consorciamento, busca-se o fortalecimento e o desenvolvimento regional, com o objetivo de tornar 

viáveis investimentos em ações efetivas na área de resíduos sólidos. Conclui-se, portanto, que a 

informação atribuída ao volume de resíduos sólidos representa uma ferramenta determinante à 

formulação de políticas públicas, à análise da atual capacidade de manejo destes resíduos, 

fatores estruturais, técnicos e econômico-financeiros, à sustentabilidade de todo o sistema e 

acima de tudo, à elaboração e controle constante de um planejamento de ações de médio e longo 

prazo realista e aplicável. Cabe destacar a necessidade cada vez maior de uma gestão cada vez 

mais democrática, agindo por meio da cooperação e do consenso entre os atores envolvidos no 

processo de regionalização dos serviços públicos. Infere-se portanto, a relevância dos consórcios 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1130 

públicos intermunicipais atuantes como fomentador do desenvolvimento territorial sustentável 

além de caracterizarem um instrumento de gestão e de referência em tratamento e disposição de 

resíduos sólidos. O saneamento básico está diretamente ligado à saúde, educação, economia etc. 

Através das ações que são desenvolvidas pelo consórcio, há o impacto nos aspectos ambientais, 

econômicos e socais. 
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RESUMO  
Esse artigo tem como objetivo apresentar metodologia desenvolvida no âmbito de tese de 

doutorado que permite a avaliação dos Planos Municipais de Saneamento Básico de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, de acordo com as definições da Lei 11.445/ 

2007 e de seu decreto de regulamentação, que estabelecem a estrutura dos planos. A 

metodologia é baseada em categorias/parâmetros que constituem uma chave analítica para a 

leitura e avaliação dos planos. Ela é composta de duas fases: a primeira focada no processo de 

elaboração do plano, a segunda tem como objeto o plano finalizado. Como os planos devem ser 

revistos à cada quatro anos, acredita-se que a metodologia aqui construída pode apoiar essa 

revisão, visando o aperfeiçoamento desse instrumento de planejamento. 

Palavras-chave: saneamento básico, planos municipais, metodologias de avaliação 

 

INTRODUÇÃO 

Esse artigo tem como objetivo apresentar metodologia desenvolvida no âmbito de tese de 

doutorado que permite a avaliação dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs), de 

acordo com as definições da Lei 11.445/ 2007 e de seu decreto de regulamentação, que 

estabelecem a estrutura dos planos. Como a Lei indica que os planos dos quatro setores do 

saneamento básico podem ser elaborados de forma separada, o foco será sobre os planos que 

tratam dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
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Observou-se, portanto, na construção da metodologia, o que o marco legal determina assim como 

os possíveis desdobramentos dessas determinações quando se almeja um plano efetivo e 

democrático. 

A compreensão do Plano Municipal de Saneamento Básico será baseada em categorias/ 

parâmetros que constituem uma chave analítica para a leitura e avaliação dos planos. As 

categorias/ parâmetros analíticos são, portanto, a base para apontar em que medida o PMSB se 

desvia ou se aproxima do marco legal nacional.  

Destaca-se aqui a importância de instrumentos metodológicos para avaliar os PMSBs, 

considerando que o prazo para conclusão dos planos é dezembro 2017. Pesquisa realizada pelo 

Ministério das Cidades aponta que aproximadamente 30% dos municípios levantados (3.469 

municípios) concluíram seus planos. A grande questão é que não basta ter planos, mas é preciso 

que estes planos tenham qualidade e respeitem as diretivas da Lei Nacional 11.445/2007.  

Uma etapa que deveria ser implementada pelo Ministério, via Secretaria de Saneamento, é a de 

avaliação dos planos. Essa experiência já ocorreu com outra política pública quando foi 

constituída a Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para Implementação dos Planos 

Diretores Participativos, constituída a partir de necessidade apontada pelo Conselho das Cidades 

de se conhecer o conteúdo dos planos já aprovados e de aferir se estes incorporaram de fato as 

diretrizes do Estatuto da Cidade. Foi adotada uma metodologia comum de avaliação, e constituída 

uma rede de avaliação coordenada pelo Observatório das Metrópoles – IPPUR- UFRJ, da qual os 

autores desse trabalho participaram. 

O estudo aqui apresentado traz uma metodologia simples, com base em parâmetros que poderá 

ser a base para uma futura rede de avaliação de Planos Municipais de Saneamento. No caso da 

Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para Implementação de Planos Diretores 

Participativos é um projeto que realizou a avaliação qualitativa de Planos Diretores em todo o 

Brasil, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), através do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR). O projeto foi concebido a partir de uma 

reunião do Comitê̂ Técnico de Planejamento e Gestão do Solo Urbano do ConCidades, realizada 

em setembro de 2007, em que se apontou a necessidade de se conhecer o conteúdo dos planos 

já́ aprovados, de aferir se estes incorporaram de fato as diretrizes do Estatuto da Cidade, além de 

reavaliar a forma de apoio à implementação dos mesmos. 

Como o número de municípios com obrigatoriedade de elaboração de Planos Diretores ( mais de 

20 mil habitantes) era considerável, sendo importante conferir amplo alcance territorial às 

atividades, adotou-se uma estratégia de trabalho descentralizada, por meio de parcerias com 

universidades, governos estaduais, movimentos sociais e entidades de classe. 

Foram mobilizados a sociedade e pesquisadores de todo o país, o que possibilitou a construção 

de um quadro do planejamento urbano no Brasil.  
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Como assinalam Santos Junior e Montandom, “o Conselho das Cidades teve papel importante, 

tanto na concepção do projeto como também no acompanhamento das atividades, tendo ocorrido 

a indicação de conselheiros, por segmento, para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da 

Rede, na forma de um grupo de trabalho constituído especialmente para isso” ( SANTOS JUNIOR 

e MONTADOM, 2011, p.20) 

A pesquisa foi estruturada em diferentes etapas. A primeira contemplou a constituição da Rede e 

o planejamento das atividades; as articulações do IPPUR com o Ministério das Cidades, com o 

ConCidades e com as coordenações estaduais; e o detalhamento da avaliação em cada Estado, 

além da construção do roteiro metodológico para avaliação dos planos. A segunda etapa consistiu 

na avaliação dos Planos Diretores com base em um roteiro determinado na etapa anterior, com 

informações sobre o município e outros temas específicos. Nessa fase, as coordenações 

estaduais realizaram, no mínimo, duas oficinas: uma para seleção dos municípios a serem 

pesquisados e outra para consolidação dos relatórios estaduais. Os resultados dessa etapa 

compreenderam: 526 relatórios municipais dos Planos Diretores pesquisados, o que corresponde 

a aproximadamente um terço dos municípios com obrigatoriedade de elaboração de Planos 

Diretores determinada pelo Estatuto da Cidade (SANTOS JUNIOR e MONTADOM, 2011, p.21). 

Foram ainda elaborados 27 relatórios síntese estaduais, a partir dos relatórios municipais. 

Considerando o êxito de processo, e verificando a necessidade de avaliação da qualidade dos 

Planos Municipais de Saneamentos, o que se propõe aqui é baseado nessa experiência construir 

uma rede de avaliação de planos municipais, que poderia ser conduzida pela ASSEMAE e pelo 

Ministério das Cidades, em cooperação com as universidades estaduais. Para isso sugere-se 

como ponto de partida um roteiro metodológico para orientar essa avaliação, orientado pelo marco 

legal do setor, a Lei 11.445/2007. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A construção das categorias analíticas que compõem o roteiro metodológico e que permitem 

observar em que medidas o PMSB se desvia ou se aproxima do marco legal nacional, isto é, as 

determinações da Lei 11.445/2207 seguiu diferentes etapas:  

(i) levantamento e análise de dissertações e teses sobre o tema, posto que já existe um conjunto 

de trabalhos acadêmicos que buscam avaliar os planos, sendo que as avaliações visam diferentes 

objetivos. A tese de Lisboa, por exemplo, está focada na relação entre os fatores que motivaram a 

elaboração dos planos municipais de saneamento e a sua efetividade em alterar a realidade 

sanitária local (LISBOA, 2013); a tese de Da ronco traz dez indicadores que para avaliar a 

qualidade do plano e dez indicadores para a auditoria do plano, centrados na situação dos 

serviços em municípios selecionados do Rio Grande do Sul (DARONGO, 2014). O trabalho de 

Pereira buscou basear sua avaliação nos princípios fundamentais da política pública de 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1134 

saneamento: universalidade, equidade, integralidade, intersetorialidade, tecnologia apropriada e 

qualidade dos serviços públicos; e o que foi designado triângulo de governo (formulação e 

aprovação da politica municipal de saneamento básico, incluindo aqui o atendimento ao conteúdo 

mínimo do plano; capacidade de gestão do município, a sustentabilidade do plano, em suas 

dimensões social e de governança) (PEREIRA, 2012). A leitura crítica desses trabalhos foi o ponto 

de partida para a construção das categorias/ parâmetros que constituem a metodologia. 

(ii)  leitura dos Manuais e Guias de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, 

publicados pelo Ministério das Cidades (BORJA, 2011; BRASIL, 2010; FUNASA, 2012),  

(iv) análise de diferentes PMSBs finalizados, tais como dos municípios de Juiz de Fora e Salvador  

(iv) leituras de artigos acadêmicos (HELLER e PEREIRA, 2015; MORAES, 2013), e trabalhos 

técnicos sobre os planos publicados apresentados nos congressos da ASSEMAE e em outros 

eventos.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A metodologia de análise dos PMSBs é composta de duas fases: a primeira focada no processo 

de elaboração do plano, a segunda tem como objeto o plano finalizado. Para a primeira fase, 

considera-se que a memória de elaboração do plano deve ser registrada (atas, web sites, 

registros filmados), sendo portanto possível executar a primeira fase da metodologia de análise 

com base nessa memória e, se necessário, com base em entrevistas com os atores envolvidos na 

elaboração. A segunda fase se faz a partir do plano finalizado. A seguir são apresentadas as 

categorias/parâmetros para a análise do processo de elaboração do plano e para a análise do 

plano finalizado. 

I-Categorias para análise do processo de elaboração Plano Municipal de Saneamento 

1- Processo administrativo e institucional  

1a) Atores institucionais participantes (secretarias de governo envolvidas; realização de debate 

sobre o processo de elaboração do plano na Câmara de Vereadores, destacando a importância 

da participação envolver as Secretarias que tem interfaces diretas com o saneamento básico – 

Meio Ambiente; Saúde; Habitação e Urbanismo) 

1b) Estrutura organizacional, que se refere à existência de Comitê Gestor do Plano e sua 

composição (Comitê de Coordenação e Comitê de Execução) 

1c) Participação dos Conselhos de políticas públicas (saúde, cidades, meio ambiente) no 

processo institucional que conduz a elaboração do plano 

2 - Formas de divulgação do processo de elaboração do plano  

Etapa 1: Fase anterior à elaboração do plano: 

2.1.a) Divulgação em sites do governo 

2.1.b) Divulgação na imprensa 
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2.1.c) Produção de material explicativo e divulgação do mesmo de forma descentralizada 

(escolas, igrejas, entidades representativas de movimentos sociais, ONG 

Etapa 2: Durante a elaboração do ? 

2.2.a) Criação de sistemas de acesso ao processo de elaboração, com divulgação de oficinas, 

relatórios parciais em página web 

2.2.b) Multiplicação das formas de divulgação das etapas participativas do plano, além da página 

web: folhetos distribuídos em escolas e igrejas, cartazes, convites na mídia (jornais, rádio, redes 

sociais) 

3 - Participação da Sociedade Civil no processo de elaboração do plano  

3.a) Existência de Plano de mobilização  

3.b) Realização de oficinas nos bairros para recolher sugestões da comunidade e promoção de 

participação dos usuários na etapa diagnóstico, para identificar as formas concretas de acesso da 

população aos serviços, carências e deficiências dos sistemas. O material resultante (filme, 

relatórios, etc.) deverá ser divulgado na página web do plano 

3.c) Realização de conferências públicas descentralizadas para apresentação dos resultados do 

diagnóstico e para recolher sugestões, críticas, reclamações. Quanto maior o município, maior a 

necessidade de descentralização das conferência. Deve ser elaborado material de divulgação das 

conferências (filme, relatórios, etc.) que. deverá ser divulgado na página web do plano.  

3.d) Realização de conferências públicas descentralizadas para divulgação das proposições: 

metas de curto, médio e longo prazos, deixando clara a hierarquização das ações e as fontes de 

recursos esperadas para realização das metas; ações de emergência e contingência; mecanismos 

e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. 

Devem ser recolhidas e sistematizadas as críticas e contribuições da população e avaliada sua 

incorporação. 

3.e) Disponibilização da versão preliminar do plano na internet. 

3.f) Audiência (s) pública (s) para apresentação do Plano.  

3.g) Consulta pública para acolhimento de emendas (aditivas, supressivas ou modificativas); o 

formato da consulta depende do número de habitantes do município; o ideal é o formato web, 

seguindo o modelo do PLANSAB. 

3.h) Apresentação do plano na Câmara de Vereadores. 

 

II. Categorias para  a análise do plano finalizado. 

 

1- Completude e abrangência do diagnóstico 

1.1 Uso de Indicadores 
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1.1.1) Situação dos serviços e de seus impactos nas condições de vida, correlacionando acesso 

aos serviços com indicadores de saúde e epidemiológicos e  com diagnóstico socioeconômico  

1.2 Condições de acesso aos serviços  

1.2.1) Identificação de soluções alternativas aos serviços dentro de um mesmo município (verificar 

se o plano identificou, além dos serviços disponibilizados, as soluções adotadas pela população 

que não tem acesso aos serviços públicos) 

1.2.2) Identificação das formas de apropriação do serviço pela população, ou seja, se a população 

realmente utiliza o serviço, já que pode ocorrer da disponibilização não se converter em acesso. 

Como por exemplo, ocorre com a população que não tem ligação à rede pública de água ou 

esgoto, que passa em frente ao seu domicílio, ou àquela que não possui instalações 

hidrossanitárias. 

1.2.3) Caracterização da população sem acesso à solução ou serviço, usando indicadores como 

renda, escolaridade, cor da pele, gênero; caracterização da situação do domicílio localizado em 

área de ocupação irregular (favelas, margens de rios, etc.) ou comunidades especiais 

(quilombolas, indígenas, dentre outras) com relação ao acesso aos serviços. 

1.3 Extensão espacial do serviço 

1.3.1) Considerar e adotar todo o território do município como unidade de planejamento, 

independentemente da localização do domicílio ser urbana ou rural. 

1.4 Qualidade da água distribuída 

1.4.1) Avaliar o tema da qualidade da água distribuída à população, através dos parâmetros 

estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde n° 518, que foi revisada pela n°2.914 (BRASIL, 

2011) e o cumprimento da portaria pelo prestador. 

1.4.2) Caracterizar e avaliar as condições de tratamento dos efluentes domésticos e industriais, as 

formas de lançamento atendimento às resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) para o tema. 

1.5 Características dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário   

1.5.1). Apresentar um diagnóstico completo dos sistemas de abastecimento de água existentes: 

fontes de abastecimento, sistemas de adução, reservação, distribuição e medição. 

1.5.2) Apresentar um diagnóstico completo dos sistemas de esgotamento, redes de coleta, 

troncos coletores; áreas atendidas por soluções individuais (fossas). 

1.5.3) Apontar a ocorrência de intermitência no abastecimento de água, identificando os locais 

onde isso ocorre. 

1.6 Quadro dos atores e das ferramentas de participação e informação 

1.6.1) Apresentar no plano o ente responsável pela regulação dos serviços e os procedimentos 

para a sua atuação ou recomendar para qual ente o município deve delegar a regulação. 
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1.6.2) Apontar através de quais mecanismos e instrumentos se dará́ a participação e o controle 

social (se através de conselhos, conferências, audiências, reuniões comunitárias, dentre outros ) 

1.6.3) Construção de um sistema de informações para auxílio à tomada de decisão compilando, 

armazenando e georeferenciando os dados levantados no diagnóstico.  

2- Análise das propostas 

2.1 Metas  

2.1.1) Adotar metas para a universalização. 

2.1.2) Considerar as características sociais da população (e.g. renda, escolaridade, cor da pele, 

gênero, situação do domicílio (ocupações irregulares ou comunidades especiais); e a localização 

(urbana ou rural) para definir essas metas 

2.1.3) Considerar os Plano Diretor e a lei de uso e ocupação do solo considerando os vetores de 

crescimento, o zoneamento e a política habitacional, notadamente o PLHIS (Plano Local de 

Interesse Social) 

 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho levantou traz a necessidade de uma avaliação qualitativa dos Planos 

Municipais de Saneamento. Acredita-se que o planejamento é um instrumento crucial da política 

de saneamento, com vistas a universalização do acesso e a promoção de serviços com qualidade 

para todos. Contudo, a análise realizada de planos já concluídos mostra diferentes fragilidades: na 

participação da sociedade no processo, na elaboração do diagnóstico, na definição e 

hierarquização de metas.  

Traz-se aqui o processo adotado da Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para 

Implementação de Planos Diretores Participativos. Esse experiência foi muito importante para 

conhecer o universo dos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano. Ela revelou que o exame 

dos 526 Planos Diretores Municipais de Desenvolvimento Urbano, o que corresponde a 

aproximadamente um terço dos municípios com obrigatoriedade de elaboração desses planos, 

segundo determinações do Estatuto da Cidade, permite reconhecer novas e velhas práticas no 

campo da política urbana. As primeiras representam a existência de uma nova cultura vinculada 

associada à Constituição de 1988 e às determinações do Estatuto da Cidade;  as velhas práticas 

se ligam à cultura conservadora e aos paradigmas tecnocráticos que ainda vigoram em muitos 

municípios brasileiros. (Santos Junior e Montadon, 2011). 

Da mesma forma, a aplicação das categorias / parâmetros anteriormente listados, dentro de uma 

metodologia de avaliação dos planos de saneamento básico, à um universo amplo de municípios, 

provavelmente vai resultar em planos com qualidade muito diferenciada.  

Como os planos devem ser revistos à cada quatro anos, acredita-se que a metodologia aqui 

construída pode apoiar essa revisão, visando o aperfeiçoamento desse instrumento de 
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planejamento. O fato de determinados planos serem feitos de forma burocrática e descuidada, 

visando interesses imediatistas, como a concessão à empresas privadas, sem participação da 

sociedade, evidentemente não invalida a importância desse instrumento de planejamento como 

orientador de um projeto de universalização do acesso aos serviços. Cabe aos atores da 

sociedade civil cobrar planos com qualidade. A metodologia de avaliação aqui proposta pode 

instrumentalizar essa cobrança. 
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RESUMO 

A inadequada disposição final de resíduos sólidos gera graves problemas de cunho ambiental e 

social que são potencializados em regiões conurbadas e altamente adensadas. A Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e seu Colar Metropolitano (CM) convivem com a 

ausência de soluções eficazes para a correta destinação dos resíduos de serviços de saúde 

(RSS) e resíduos da construção civil e volumosos (RCCV). De tal forma, é imprescindível a 

criação de alternativas que mitiguem e solucionem tais situações em âmbito regional. Tendo em 

vista o papel articulador da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (ARMBH), esta elaborou o “Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos com 

foco em Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e Resíduos da Construção Civil e Volumosos 

(RCCV) – (PMGIR)”. O processo de elaboração, coordenado pelos autores deste artigo, iniciou-se 

pela identificação dos problemas, a caracterização da região e o levantamento de dados primários 

e secundários, culminando com o desenvolvimento de propostas que abrangem infraestruturas 

para tratamento, destinação, disposição final de RSS e RCCV e ações de sensibilização. No que 

diz respeito a este artigo, o mesmo possui objetivo de disseminar informações para obtenção de 
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futuras melhorias quando da aplicação do mesmo na RMBH e CM, demonstrar como o Estado de 

Minas Gerais vem tratando a questão e se tornar referência para futuras soluções integradas 

regionalmente em outras partes do país. 

Palavras-chave: Gestão de Resíduos Sólidos. Regionalização. Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. 

 

INTRODUÇÃO 

As regiões metropolitanas (RM) são áreas urbanas conectadas por vieses econômicos, estruturais 

e sociais, geralmente com um centro densamente povoado e que partilham a oferta de bens e 

serviços. Por sua vez, os colares metropolitanos (CM), são os municípios ao entorno da RM, que 

também são afetados pelas decisões estratégicas tomadas nela (CUNHA, 2015). Apresentam 

grandes conexões entre os seus municípios e, consequentemente, problemas a serem 

enfrentados que perpassam os limites territoriais. A forte interdependência entre estes municípios 

metropolitanos evidencia o surgimento de problemas com consequências regionais. 

Em decorrência de tamanha representatividade, os municípios da RMBH e CM, que segundo o 

IBGE (2012) possui população de 4.883.970 habitantes, representando cerca de 25% da 

população do Estado, enfrentam significativas adversidades relacionadas ao processo de 

conurbação, caracterizado quando áreas urbanas se desenvolvem adjuntas em decorrência do 

crescimento demográfico. Um desses problemas, a destinação incorreta dos RSS e RCCV, se dá, 

essencialmente, por falta de recursos e informações, uma vez que os municípios carecem de 

infraestrutura e apoio técnico em sua estrutura de gestão municipal. 

Em vista dessa realidade e aliado a expansão dos centros urbanos, foi iminente a necessidade de 

se propor alternativas viáveis e aplicáveis a realidade local para gestão dos resíduos sólidos em 

pauta. Ainda, considerando-se as características destes e suas relações próximas com questões 

de saúde pública e ambientais, pensou-se na proposição de alternativas que pudessem provocar 

ganhos favoráveis tanto para o poder público quanto para a população, tais como ganhos em 

escala, fortalecimento da gestão e da logística nos municípios e melhoria em ambientes poluídos, 

além de que considerassem os potenciais usos dos resíduos sólidos (reuso e reciclagem, quando 

aplicável). 

Contudo, para aplicação dessas alternativas, é necessário o esclarecimento de dois conceitos 

importantes: o gerenciamento e a gestão de resíduos sólidos. O primeiro se caracteriza como o 

“conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” (BRASIL, 2010) e cabe ao gerador sua 

responsabilidade. Por outro lado, a gestão de resíduos sólidos é o “conjunto de ações voltadas 

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

sustentável” (BRASIL, 2010) e sua responsabilidade é atribuída ao governo municipal. Tais 

conceitos, muitas vezes utilizados de forma equivocada pelos agentes municipais, foram parte 

fundamental para o desenvolvimento das atividades e suas futuras aplicações no PMGIR. 

Uma vez elucidados estes conceitos, os estudos e análises realizados para a elaboração do 

PMGIR utilizaram como referência dados obtidos para a definição da tipologia, geração de 

resíduos sólidos, identificação de outros programas correlatos, benchmarking referencial 

(pesquisa de melhores práticas), alternativas de gestão e gerenciamento, levantamento de áreas 

favoráveis para instalação de infraestruturas – incluindo o processo de regionalização, e 

possibilidades de implantação de soluções integradas. 

No tocante a estratégia de regionalização, esta é incentivada pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos - PNRS (BRASIL, 2010) e a principal justificativa é promover a eficiência da gestão e do 

gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no território, além de melhor distribuir os bens e 

serviços aos cidadãos. Para o primeiro rascunho de sua representação pretendida, o PMGIR 

tomou como uma de suas referências o conceito dos Arranjos Territoriais Ótimos (ATO's). 

O conceito de ATOs, apresentado no Plano Preliminar de Regionalização para a Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos Urbanos - Pre-RSU (FEAM, 2010), baseia-se na divisão do Estado de Minas 

Gerais em agrupamentos de municípios que possuem viabilidade técnica para a formação de 

consórcios intermunicipais, considerando critérios técnicos em bases de dados ambientais, 

socioeconômicos, de transportes e logística. Os ATO’s serviram como a primeira referência para 

idealizar uma proposta de regionalização adequada, sendo as bacias de captação de resíduos o 

principal referencial. 

Por sua vez, entende-se pelo conceito de bacias de captação de resíduos (Ministério do Meio 

Ambiente, 2010): 

As bacias de captação de resíduos são áreas de características relativamente homogêneas, com 

dimensão tal que permita o deslocamento dos pequenos coletores de seu perímetro até o 

respectivo ponto de entrega voluntária, inibindo, assim, o despejo irregular dos resíduos, pela 

facilidade conferida à sua entrega num local para isso designado. Sempre que possível esse 

ponto deve estar situado nas proximidades do centro geométrico da bacia de captação a que irá 

servir, e, de preferência, onde já ocorra uma deposição irregular. Disciplinam-se, com isso, 

atividades que já ocorrem espontaneamente.  

 

Neste contexto, o trabalho foi desenvolvido ao aliar os dados obtidos, as legislações vigentes e os 

estudos analisados com o objetivo de edificar uma proposta de gestão integrada. Além disso, este 

artigo tem o objetivo de apresentar as alternativas encontradas para os problemas relacionados 

aos RSS e RCCV na RMBH e seu CM, introduzir como o Estado de Minas Gerais vem 
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trabalhando a questão e a aplicação das diretrizes instituídas pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (2010) e tornar o PMGIR uma referência para futuras alternativas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O PMGIR iniciou sua concepção pela ARMBH e sua equipe técnica que contou com a 

participação dos autores deste artigo. Para sua elaboração, foi necessário realizar levantamentos 

de dados primários e secundários junto aos municípios, o que permitiu, ao lado de análises de 

bases de dados, realizar a estimativa futura de variáveis como população e projeção da geração 

de resíduos em cada município. Nestes levantamentos, obtidos durante a fase de diagnóstico 

preliminar da RMBH e CM em relação aos RSS e RCCV, identificou-se deficiência de informações 

e necessidade de sensibilização junto aos atores responsáveis pela sua gestão e gerenciamento. 

Como exemplo, pode-se citar a falta de conhecimento dos municípios acerca dos conceitos de 

gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, o que inviabiliza uma solução adequada. Tais 

conceitos possuem grande importância para definições de futuras tomadas de decisão, sendo que 

tanto os RSS quanto os RCCV possuem em comum a divisão de responsabilidade entre o poder 

público e privado (BRASIL, 2010). 

Importante notar que o PMGIR foi elaborado com a premissa básica da construção participativa, 

preconizado pela PNRS (BRASIL, 2010). Com o intuito de debater o contexto da gestão 

metropolitana dos resíduos sólidos, informar e aproximar os atores principais, a articulação com 

as partes interessadas se caracterizou como uma das prioridades idealizadas. Ao longo de toda 

elaboração foram realizadas audiências públicas com a participação de representantes dos 

poderes públicos municipais e estaduais, sociedade civil, organismos internacionais, setores de 

educação e pesquisa e iniciativa privada. Ao seu final houve a disponibilização para consulta 

pública por um período de trinta dias. Essas ações tiveram o propósito de coletar opiniões e 

sugestões de agentes que trabalham direta e indiretamente na gestão de resíduos sólidos, 

auxiliando a futura modelagem de soluções integradas. 

A fase seguinte contou com a realização de benchmarkings nacionais e internacionais, o que 

propiciou uma visão sobre as práticas aplicadas tanto em regiões e contextos similares quanto 

divergentes. Após os estudos, fez-se o levantamento de alternativas de gestão e gerenciamento, 

tecnologias para tratamento, destinação e disposição final, esboçou-se as áreas favoráveis para 

instalação de infraestruturas e as possibilidades e implicações de implantação de soluções 

integradas. Concluiu-se que a melhor solução para as especificidades da região, se apresentaria 

de forma regionalizada, o que traria vantagens em escala para os municípios. Definiu-se então 

que seria necessário realizar um processo de divisão em sub-regiões na RMBH e seu CM. 

O processo de regionalização foi edificado baseando-se em aspectos já estudados anteriormente 

pelo Estado de Minas Gerais, como os ATOs. Ademais, considerou-se, como forma de 
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potencializar os resultados e para análise de hipóteses, o conceito de bacia de captação de 

resíduos, utilizado pelo Ministério do Meio Ambiente, dividindo a região de estudo em sub-regiões. 

Destaca-se que o processo de regionalização também depende de demais variáveis a serem 

analisadas. Logo, para a estruturação e desenvolvimento completo do estudo foram consideradas 

as variáveis de bacias de captação de resíduos, parâmetros para regionalização e critérios de 

aplicação. Posteriormente, consideradas e analisadas essas três variáveis, a elaboração do 

processo deu-se pela definição das quatro áreas que se conectariam ao município de Belo 

Horizonte, separado das demais sub-regiões devido a sua localização central e geração 

consideravelmente maior. 

Com base no processo concluído, seguiu-se para a proposição do dimensionamento das 

infraestruturas necessárias para transbordo, tratamento, destinação e disposição final, 

considerando os ativos já existentes em todas as sub-regiões, custos de investimentos, custos de 

operação, receita potencial na venda de subprodutos (quando aplicável) e benefícios diretos e 

indiretos para a população. 

O dimensionamento foi elaborado considerando, também, ações recomendadas e descritas pelo 

PMGIR, tais como campanhas de educação ambiental para sensibilização da população acerca 

da redução e reuso dos resíduos sólidos (quando aplicáveis), reciclagem, comunicação e 

capacitação contínua de agentes públicos. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O principal resultado acerca do PMGIR, que considerou opiniões de agentes ativos de diversas 

áreas de atuação no tema, foi obtido pelo diagnóstico preliminar da RMBH e do CM. Ao executar o 

levantamento de dados primários e secundários, atualizaram-se informações como estimativa de 

geração, geração per capita, coleta e transporte, tipo de tratamento, formas de acondicionamento 

e disposição final. Tal ação ofereceu uma base de dados e um panorama da situação regional, 

contendo subsídios nunca antes consolidados que permitem o desenvolvimento do processo de 

gestão apropriado. 

Tal processo, no entanto, teve início por um planejamento adequado das atividades propostas. 

Por meio do PMGIR, foi possível conhecer o cenário atual dos resíduos sólidos, definir metas e 

concretizar os ajustes necessários, considerando as restrições técnicas, logísticas, sociais, 

ambientais e financeiras locais. Seguidas do planejamento, atividades de monitoramento, 

fiscalização, supervisão e rastreabilidade dos resíduos sólidos são importantes pilares para a 

aplicação da solução proposta. 

De grande importância para a adequada gestão dos resíduos sólidos, o PMGIR destaca o papel 

da rastreabilidade. Implantando-se medidas de rastreabilidade o poder público passa a ter 

condições de manter uma base de dados atualizada compreendendo melhor os fluxos inerentes 
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ao RSS e RCCV de toda a região. Ademais, as medidas de rastreabilidade relacionam-se com as 

etapas de fiscalização e monitoramento, logo, as ações propostas que abrangem estas etapas 

devem ser pensadas englobando a rastreabilidade. 

Por sua vez, no que diz respeito ao processo de regionalização, os parâmetros para tal foram 

dados, informações, diretrizes e análises relevantes para formação dos potenciais agrupamentos 

de municípios, de forma a fortalecer a gestão integrada de resíduos sólidos no território 

estabelecido. O processo está conectado a critérios socioeconômicos, ambientais/territoriais e 

logísticos. A Figura 01 sintetiza os principais tópicos analisados dentro dos parâmetros para a 

regionalização. 

 

Figura 01 – Síntese dos parâmetros utilizados para regionalização. 

 

Fonte: Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos com foco em RSS e RCCV (ARMBH, 2016). 

 

A Figura 02 facilita o entendimento da proposta e apresenta a ilustração do processo de 

regionalização realizado para a RMBH e seu CM. 
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Figura 02 – Sub-regiões / Bacias de captação de resíduos propostas para a RMBH e Colar 

Metropolitano 

 

Fonte: Adaptado do Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos com foco em RSS e RCCV 

(ARMBH, 2016). 

 

A partir da análise dos parâmetros, seguiu-se para a definição dos critérios de aplicação para 

regionalização. Tais critérios fazem uso de perspectivas macro e micro, onde a macro procura o 

aprimoramento da homogeneidade entre as áreas buscadas a partir de dois tópicos: geração dos 

resíduos sólidos e viabilidade logística. Para a perspectiva micro, que teve o objetivo de 

aperfeiçoar o gerenciamento, consideraram-se três itens: um percurso máximo de 30 km de 

deslocamento até as áreas de destinação, infraestruturas existentes e a demanda futura por 

novas instalações. Avaliados tais itens, parte-se para a divisão das sub-regiões. 

Ainda, além das variáveis utilizadas para a elaboração da regionalização, a equipe técnica do 

PMGIR ponderou alguns critérios considerados importantes para a adequada subdivisão das 

áreas propostas e que complementam os demais critérios analisados. Estes giraram em torno de: 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1147 

 Distribuição geográfica das regiões: o processo foi proposto de forma radial, considerando 

Belo Horizonte como o centro da região; 

 Acessibilidade: é fundamental que todas as áreas estejam bem conectadas para ocorrer o 

correto direcionamento dos resíduos sólidos; 

 Homogeneização: considerou-se que cada sub-região deveria ter municípios da RMBH e 

do CM para que não ocorra exclusão de municípios mais afastados; 

 População: buscou-se um equilíbrio populacional nas sub-regiões; 

 Extensão: buscou-se um equilíbrio entre as sub-regiões quanto a extensão territorial; 

 Distribuição: as infraestruturas e instalações foram distribuídas de forma a absorver as 

necessidades de cada sub-região; 

 Convergência de tipologias de resíduos: a convergência entre as sub-regiões se dá de 

forma a otimizar a gestão e o gerenciamento dos resíduos. 

 

Conhecidas as sub-regiões e suas particularidades, parte-se para o sistema proposto para o 

gerenciamento dos RSS e RCCV. Este sistema é o resultado da análise das diferentes etapas que 

compõem o PMGIR, tais como diagnóstico, características da região, boas práticas descritas no 

benchmarking, ativos existentes, tecnologias disponíveis, processo de regionalização e metas e 

diretrizes traçadas pelo Estado de Minas Gerais. 

Quanto ao dimensionamento de infraestruturas, este foi realizado pensando nas especificidades 

de cada sub-região (norte, sul, leste, oeste e Belo Horizonte), como população atual, estimativa da 

população futura, geração de resíduos sólidos, malha viária, distância entre os municípios, 

aspectos ambientais e aspectos socioeconômicos. 

As Tabelas 01 e 02 realçam características das sub-regiões em relação aos RSS e RCCV, 

respectivamente. 

 

Tabela 01 – Dados gerais das sub-regiões em relação aos RSS 

Sub-região 
Número de 

municípios (un.) 

Município com 

maior geração 

Pop. Urbana 

(2040) 

Geração RSS (projeção 

ano 2040) (t/ano) 

01 - Norte 13 Ribeirão das Neves 1.509.355 6.803 

02 - Sul 18 Ibirité 1.151.099 5.188 

03 - Leste 10 Santa Luzia 638.470 2.878 

04 - Oeste 8 Contagem 1.846.919 8.325 

Belo Horizonte 1 Belo Horizonte 2.837.125 12.788 

TOTAL 50 7.982.968 35.982 

Fonte: Adaptado do Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos com foco em RSS e RCCV 

(ARMBH, 2016). 
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Tabela 02 – Dados gerais das sub-regiões em relação aos RCCV 

Sub-região 
Número de 

municípios (un.) 

Município com 

maior geração 

Pop. Urbana 

(2040) 

Geração RCCV (projeção 

ano 2040) (t/ano) 

01 - Norte 13 Ribeirão das Neves 1.509.355 1.031.346 

02 - Sul 18 Ibirité 1.151.099 786.549 

03 - Leste 10 Santa Luzia 638.470 436.268 

04 - Oeste 8 Contagem 1.846.919 1.262.006 

Belo Horizonte 1 Belo Horizonte 2.837.125 1.938.616 

TOTAL 50   7.982.968 5.454.785 

Fonte: Adaptado do Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos com foco em RSS e RCCV 

(ARMBH, 2016). 

 

Para a solução proposta no que tange ao gerenciamento dos RSS, frisa-se que estas devem 

incorporar as fases intra e extraestabelecimento, envolvendo, mas não se limitando, as fases de 

geração, segregação na fonte, tratamento intraestabelecimento, armazenamento externo, coleta, 

tratamento extraestabelecimento e disposição final. A Figura 03 sintetiza o esquema de 

gerenciamento dos RSS. 

 

Figura 03 – Fluxograma das etapas de gerenciamento dos RSS 

 

Fonte: Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos com foco em RSS e RCCV (ARMBH, 2016). 
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Em seguida, para proposição do sistema de infraestruturas, foram analisados, além do fluxograma 

das etapas de gerenciamento de RSS, dados como instalações existentes, projeção da 

população, demanda de resíduos, a regionalização proposta e a legislação existente, além de ser 

indispensável explorar o aproveitamento de medidas de redução e minimização (dentro do 

previsto) e segregação na fonte. Ressalta-se que as etapas de gerenciamento intra e 

extraestabelecimento devem ser respeitadas em acordo com a legislação vigente. A Figura 04 

demonstra as características e ações das etapas de gerenciamento dos RSS que podem sofrer 

alterações de acordo com o modelo de gerenciamento adotado, mas que devem atender a 

legislação vigente. 

 

Figura 04 – Etapas do gerenciamento de RSS intra e extraestabelecimento 

 

Fonte: Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos com foco em RSS e RCCV (ARMBH, 2016). 

 

 

Posterior à análise dos dados, projetou-se que o ideal atendimento para RSS seria a proposição 

de seis Unidades de Transferência (UTRSS) para RSS e uma Unidade de Tratamento e 

Disposição Final (UTDF) de RSS, todas atendendo as sub-regiões propostas para o período dos 

próximos trinta anos, sendo que a capacidade em toneladas/ano varia para cada infraestrutura de 

acordo com as particularidades de cada sub-região. A Tabela 03 descreve as instalações por sub-

região e sugestão de localização. 
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Tabela 03 – Infraestruturas do sistema proposto para RSS 

SUB-REGIÃO 

Infraestrutura para Transferência 
(UTRSS) 

Infraestrutura para Tratamento 
(UTDF) 

Instalações 
Propostas 

Sugestão para localização
Instalações 
propostas 

Sugestão para 
localização 

Zona Norte 1 Prudente de Morais - - 
Zona Leste 1 Santa Luzia - - 

Zona Central e 
Oeste 

2 Betim e Contagem 1 
Região Central do 

município de Esmeraldas

Zona Sul 2 
Rio Manso (norte do 

município), Brumadinho 
(sudeste do município) 

- - 

TOTAL 6 UTRSS 1 UTDF 

Fonte: Adaptado do Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos com foco em RSS e RCCV 

(ARMBH, 2016). 

 

No que diz respeito ao sistema proposto para o gerenciamento de RCCV, para que a solução se 

integre ao sistema já existente, é imprescindível viabilizar ao máximo ações como redução da 

geração, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos. Importante observar que a segregação 

por classes na origem da geração dos resíduos sólidos é uma ação obrigatória para os geradores, 

conforme legislação. A Figura 05 esquematiza o fluxograma de gerenciamento dos RCCV. 

 

Figura 05 – Fluxograma de gerenciamento dos RCCV 

 
Fonte: Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos com foco em RSS e RCCV (ARMBH, 2016). 
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A partir dos elementos estudados, apresentados e analisados, foram mapeadas alternativas para 

localização das infraestruturas. Considerando este e outros dados como a população atual e 

projetada, demanda de resíduos sólidos, a regionalização proposta e a legislação existente, 

projetou-se, então, um conjunto de infraestruturas necessárias para o atendimento da RMBH e 

seu CM, dentre pontos limpos, áreas de triagem e transbordo, plantas de recuperação/reciclagem 

de papel, papelão e madeira, aterros classe A e outros, atendendo a uma projeção de geração 

máxima de 5.454,788 toneladas/ano pelos próximos trinta anos. A Tabela 04 demonstra a 

composição das infraestruturas propostas. 

 

Tabela 04 – Composição das infraestruturas propostas para RCCV 

SUB-
REGIÃO 

Pontos 
limpos / 
URPV 

Áreas de 
triagem e 

transbordo 

Área de 
armazenamento 
e transferência 

de materiais 
cerâmicos 

Plantas de 
agregados 
reciclados 

Plantas para 
aproveitamento / 

recuperação / 
reciclagem 

Aterro 
Classe A 

Norte 43 novas 6 novas 1 nova 4 novas 

3 Galpões de triagem 
existentes 

1 Papel e Madeira novo
1 Tratamento de Material 

Cerâmico e CDR novo 

13 
existentes

1 novo 

Leste 27 novas 4 novas   
3 existentes 

1 nova 

4 Galpões de triagem 
existente 

1 Papel e Madeira novo
1 Papel novo 

13 
existentes

1 novo 

Centro 
34 

existentes  
16 novas 

    2 existentes   1 existente

Oeste 
37 

existentes  
20 novas 

6 novas 1 nova 5 novas 

3 Galpões de triagem 
existentes 

1 Papel e Madeira novo
1 Papel novo 

4 novos 

Sul 
5 

existentes 
32 novas 

5 novas   8 novas 

1 Galpão de triagem 
existente 

1 Madeira novo 
1 Papel e Madeira novo 

7 
existentes
3 novos 

TOTAL 
76 

existentes  
138 novos 

21 novas 2 novas 
5 existentes 

18 novas 

11 Galpões de triagem 
existentes 

4 Papel e Madeira 
novos 

1 Tratamento de 
Materia Cerâmico e 

CDR novo 
1 Madeira novo 

34 
existentes

9 novos 

Fonte: Adaptado do Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Resíduos com foco em RSS e RCCV 

(ARMBH, 2016). 
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A implantação das soluções propostas deve ser planejada conjuntamente, assim como a 

participação social deve ser incluída no processo. Com a intenção de ampliar a discussão, 

destaca-se ainda que foram realizados cursos técnicos ministrados por especialistas aos agentes 

municipais, visando melhorar a conjuntura e a disseminação desses dados. Tais capacitações 

ocorreram com o objetivo de realizar uma análise dos aspectos estudados durante a execução do 

PMGIR, instruir e qualificar, prioritariamente, agentes públicos para lidar com os resíduos sólidos 

em tema, assim como prestar assessoria técnica aos questionamentos existentes ao corpo 

técnico dos municípios (ARMBH, 2016). 

 

CONCLUSÃO 

Elaborado para atender 50 municípios e quase 5 milhões de habitantes que compõem a RMBH e 

seu CM, o PMGIR tem o objetivo de oferecer apoio técnico para futuras tomadas de decisões, 

uma solução integrada e regionalizada de um modelo de gestão de resíduos que beneficie a 

população, estabelecer e fortalecer uma comunicação coesa para a implantação de uma proposta 

pioneira sobre o tema no país. Sua elaboração permitiu o conhecimento do diagnóstico preliminar 

da região quanto aos resíduos em pauta, assim como a identificação de problemas que a assolam 

e que alcançam vieses socioambientais e financeiros. 

No entanto, a mitigação e solução das dificuldades levantadas demandarão tempo e terão maior 

eficácia quando aplicada de forma metropolitana. Ademais, fica evidente que a solução 

regionalizada trará ganho de escala, desenvolvimento de mercado, redução de custos, melhor 

logística e menor risco operacional. 
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RESUMO 

A destinação dos resíduos sólidos urbanos em muitos municípios brasileiros da região centro 

oeste ainda é feita de forma ambientalmente inadequada, exigindo dos gestores públicos a 

mudança deste cenário e a definição de tecnologias adequadas à realidade local. No entanto, a 

grande maioria desses municípios não possui equipe técnica capacitada para a realização desses 

estudos. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo estudar as tecnológicas difundidas 

no mundo e apresentar rotas tecnológicas viáveis para a região centro oeste do país. Para tal, 

foram estudados a perfil institucional envolvido na gestão dos resíduos urbanos, os documentos 

legais pertinentes e as tecnologias exitosas na região e no mundo, por meio de documentos 

disponibilizados pelo poder público e por meio de visitas técnicas nacionais e internacionais. Os 

resultados indicaram que, a curto e médio prazos, as tecnologias mais apropriadas seriam a 

reciclagem, a compostagem e o aterramento.  

Palavras-chave: resíduos sólidos urbanos, tratamento de resíduos, destinação de resíduos, 

definição de tecnologias. 
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INTRODUÇÃO 

A região Centro Oeste apresenta na grande maioria dos seus municípios os lixões, como forma de 

destinação final de resíduos, sendo a quarta região do Brasil com maior número de municípios 

com essa disposição final inadequada. O alcance das metas estabelecidas pela Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) perpassa, pois, pela diversificação das tecnologias de 

tratamento, cuja adoção deve ser coerente com as necessidades regionais, levando a um novo 

modelo de gestão e tratamento dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. Requer ainda do gestor 

uma análise acurada das tecnologias de tratamento de RSU passíveis de implantação no país, 

com o objetivo de subsidiar a determinação de rotas tecnológicas mais adequadas a cada 

município ao inter-relacionar quatro dimensões essenciais, a saber: técnica, econômica, ambiental 

e institucional (BNDES, 2014). Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as 

tecnologias difundidas no mundo para o tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos 

e propor rotas tecnológicas adequadas à realidade dos municípios da região centro oeste do 

Brasil, com o intuito de colaborar com os gestores públicos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho fez parte do projeto pesquisa nacional intitulado “Análise das Diversas 

Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil, Europa, 

Estados Unidos e Japão”, financiado pelo BNDES (FEP nº 02/2010), cujo coordenador regional 

centro oeste foi o autor principal deste trabalho. Fizeram parte 62 pesquisadores de todas as 

regiões do Brasil e de outros países (Estados Unidos, Portugal, Espanha, Suiça, Grécia e Japão). 

Inicialmente, foi levantado o perfil institucional, quadro legal e políticas públicas relacionadas a 

resíduos sólidos urbanos na região centro oeste do Brasil. Este estudo teve por finalidade verificar 

a existência de restrições legais a alguma tecnologia, bem como analisar a estrutura 

administrativa envolvida na gestão de resíduos. Para tal, foram analisados todos os documentos 

legais em vigor, utilizando-se os encontrados nos sítios específicos disponibilizados pelos órgãos 

competentes, bem como realizadas visitas in loco para maior entendimento da estrutura 

organizacional envolvida. Posteriormente, foi feito o levantamento das alternativas exitosas de 

destinação de resíduos sólidos urbanos, por meio de consulta aos órgãos ambientais municipais e 

estaduais competentes, incluindo o Distrito Federal. Foram visitadas as instalações licenciadas e 

com tempo de operação por mais de um ano, a fim de avaliar os aspectos técnicos, operacionais 

e econômicos, por meio de um questionário padrão.  Em seguida foram realizadas visitas 

internacionais, para se conhecer as tecnologias consolidadas nos países mais desenvolvidos, 

contando com o apoio dos pesquisadores locais. De posse dessas informações, foram realizados 

vários Seminários para discussão dos resultados obtidos e definição das alternativas mais 

apropriadas para cada uma das regiões do Brasil.  
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Na proposição de rotas tecnológicas para a Região Centro-Oeste, levou-se em consideração os 

seguintes aspectos: a maioria dos resíduos sólidos urbanos (RSU) é disposta em locais 

inadequados (lixões); a evolução das tecnologias de destinação dos resíduos se deu de forma 

gradativa nos países mais desenvolvidos; a legislação incentiva a adoção das tecnologias de 

triagem, compostagem e aterro sanitário sem aproveitamento energético; a quase totalidade das 

prefeituras possui baixa capacitação técnica e escassez de recursos; as rotas tecnológicas 

exitosas levantadas restringem-se às tecnologias de triagem, compostagem e aterro sanitário sem 

aproveitamento energético; o horizonte das propostas é para cerca de 10 anos (médio prazo); a 

importância do alinhamento à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, com destaque para 

inserção social de catadores; os critérios técnicos, econômicos, ambientais, sociais e culturais; a 

maioria dos materiais recicláveis triados não são processados na região, sendo encaminhados 

para as Regiões Sudeste e Sul e; o respaldo dos técnicos do Setor Público e da iniciativa privada 

que possuem experiências na área.  

A avaliação técnica e ambiental das alternativas também envolveu a utilização de informações 

secundárias, além de dados primários coletados pela equipe de pesquisadores. Com relação 

avaliação econômica, foram utilizados os valores unitários determinados por BNDES (2014), 

conforme apresentados nas Figuras 1, 2, 3, 4 e 5. Destaca-se que os custos unitários diminuem 

com o aumento da população atendida. Além disso, no caso das centrais de triagem, foram 

levantados os custos de operação com a participação ou não de catadores. 

 

 

Figura 1. Custos de implantação e operação (O&M) de Unidades de Triagem (Fonte: BNDES, 

2014) 

(Custos de Implantação) (Custos de Operação) 
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Figura 2. Custos de implantação e operação de Unidades de Compostagem (Fonte: BNDES, 

2014) 

(Custos de Implantação) (Custos de Operação) 

 

Figura 3. Custos de implantação e operação de Aterros Sanitários (Fonte: BNDES, 2014) 

(Custos de Implantação) (Custos de Operação) 

 

 

Figura 4. Valores de referência de custos de implantação e operação de digestores 

anaeróbios (Fonte: BNDES, 2014) 
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O critério utilizado para viabilização de implantação de centrais de triagem de recicláveis nos 

municípios fundamentou-se na análise da viabilidade da formação de uma associação de 

catadores (no mínimo, dois catadores, segundo o Art. 5 da Constituição Federal) com 

produtividade dentro da média regional, para triagem, no ano de 2035, da quantidade de resíduos 

coletada seletivamente necessária para atender a meta máxima redução de recicláveis em aterros 

estabelecida pelo PLANARES (25%). Considerou-se, para unidades operadas manualmente, 

produtividade média de 2,25 toneladas de recicláveis por catador por mês; já para as operadas 

mecanicamente, 3,75 toneladas por catador por mês.  

 

Figura 5. Valores de referência de custos de implantação e operação de unidades de 

incineração (Fonte: BNDES, 2014) 

 

 

 RESULTADOS/DISCUSSÃO 

As tecnologias difundidas no mundo para destinação de resíduos sólidos urbanos (RSU) são a 

reciclagem, a compostagem, os aterros sanitários, a digestão anaeróbia e a incineração com 

aproveitamento energético.  

Mesmo para municípios de grande porte, nos quais o uso de tecnologias mais complexas como os 

digestores anaeróbios e incineradores apresentariam economicidade para implantação, a 

inexistência de equipe técnica minimamente qualificada na região e ausência de normatização 

específica as inviabilizam, de forma que não foram consideradas. 

De acordo com os critérios de elegibilidade adotados, foram propostas as seguintes rotas 

tecnológicas para a região centro oeste do Brasil, em função do porte dos municípios e de 

peculiaridades locais: 
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Rota Tecnológica 01 – Esta rota (ver Figura 6) é recomendada para municípios de pequeno 

porte, cuja geração de matérias recicláveis não seja suficiente para formar pelo menos uma 

associação de catadores com produtividade aceitável (população geralmente inferior a 3.000 

habitantes); desprovidos de acessos pavimentados e distantes do mercado da reciclagem. No 

tocante à fração orgânica dos RSU, a rota não adota a compostagem municipal por implicar em 

elevados custos com a necessidade da coleta diferenciada. Entretanto, recomenda-se a adoção 

de políticas públicas municipais de incentivo à compostagem domiciliar. Quanto ao aterro, é 

preferível que se utilize uma solução compartilhada, a fim de reduzir os custos operacionais. Vale 

frisar que, embora o cenário descrito justifique sua adoção, esta rota não atende aos objetivos da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, no tocante à recuperação de materiais recicláveis secos.   

  

Figura 6 – Fluxograma da rota tecnológica 01  

 

 

Rota Tecnológica 02 – Esta rota (ver Figura 7) é recomendada para municípios que possuam 

viabilidade para a reciclagem (população acima de 3 mil habitantes); no caso, a geração de 

materiais recicláveis é suficiente para formar uma associação de catadores com produtividade 

média aceitável; preferencialmente com proximidade do mercado de recicláveis a ponto do 

escoamento dos materiais se tornar viável. No tocante aos resíduos orgânicos esta rota também 

não adota a compostagem municipal por implicar em elevados custos com a necessidade da 

coleta diferenciada. Entretanto, recomenda-se a adoção de políticas públicas municipais de 

incentivo à compostagem domiciliar.  

 

Figura 7 – Fluxograma da rota tecnológica 02  
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Rota Tecnológica 03 – Esta rota (ver Figura 8) é recomendada para municípios ou consórcios 

entre 50 e 400 mil habitantes. Independentemente de sua localização geográfica ou proximidade 

com o mercado de recicláveis, para essa faixa populacional, a quantidade de resíduos recicláveis 

gerada viabiliza o escoamento desses materiais. Diferentemente das Rotas 1 e 2, essa faixa 

populacional viabiliza a adoção da compostagem dos resíduos orgânicos de grandes geradores 

(feiras, hortifrutigranjeiros, CEASA’s, dentre outros) e dos resíduos de poda e capina. No tocante 

aos resíduos orgânicos domiciliares mantém-se a recomendação de adoção a políticas públicas 

municipais de incentivo à compostagem domiciliar.  

 

 

Figura 8 – Fluxograma da rota tecnológica 03 

 

 

 

Rota Tecnológica 04 - Esta rota (ver Figura 9) é recomendada para municípios ou consórcios 

com população acima de 400 mil habitantes, já que adoção de aterros sanitários com 

aproveitamento energético se viabiliza. Desta forma, esta rota não inclui a compostagem, já que a 

fração orgânica faz-se necessária nestes aterros para viabilizar a produção de gás metano. Da 

mesma forma que para as rotas anteriores, além dos custos mais elevados, a falta de capacitação 

técnica e de normatização específica nos municípios ou consórcios dessa faixa populacional, 

inviabiliza a implantação de digestores anaeróbios e incineradores.  
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Figura 9 – Fluxograma da Rota Tecnológica 04 

 

 

CONCLUSÃO 

Foram propostas quatro rotas tecnológicas para os resíduos sólidos urbanos gerados nos 

municípios da região centro oeste do Brasil, as quais envolveram as tecnologias de triagem, 

compostagem e aterramento.  

Para um horizonte de curto a médio prazo, a incineração e a digestão anaeróbia não foram 

consideradas tecnologias viáveis, devido a complexidade operacional e de manutenção exigida e 

aos custos de implantação e operação. Também não se observa a viabilização de aterros 

sanitários de rejeitos, embora seja a situação ideal. 

Destaca-se, por fim, que o presente estudo trata apenas de uma ferramenta de auxílio à decisão 

por parte do poder público, cabendo aos municípios a realização de estudos mais específicos para 

uma definição precisa das tecnologias a serem implantadas localmente.  
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RESUMO  

Os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) são documentos obrigatórios aos 

municípios estabelecidos pela Lei Nº 11.445/2007 e pelo Decreto Nº 7.217/2010. O novo prazo 

estabelecido aos municípios para a finalização deste documento é de dezembro de 2017. O 

adiamento é um assunto em discussão porque há municípios que ainda carecem de infraestrutura 

básica e há necessidade de ampliação desses serviços em escala nacional. Além disto, os 

municípios sem planos poderão ter maior dificuldade no acesso aos recursos federais no setor. O 

objetivo do presente trabalho foi avaliar os PMSBs das UGRHIs 02 (Paraíba do Sul) e 10 

(Sorocaba – Médio Tietê). Para isto, como metodologia foram identificadas 20 variáveis para 

comparação do conteúdo destes planos e da metas propostas em cada um dos 67 municípios 

atendidos por estas bacias hidrográficas, bem como foram adotados três critérios (existência, 

adequabilidade e a suficiência do plano) para pontuar os planos, conforme análise qualitativa de 

cada um. Como resultado, observou-se que as variáveis atendem as exigências legais para 

elaboração de planos de saneamento. No entanto, a aplicação delas nas bacias pretendidas não 

foi possível, devido à descrição semelhante dos planos analisados  

Palavras-chave: instrumento de gestão, avaliação de planos, planos de saneamento, indicadores. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2014, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento trouxe dados alarmantes a 

respeito do setor no país, pois apenas 83% dos brasileiros possuíam água tratada em suas 

moradias, e 49,8% contavam com o serviço de coleta de esgoto (Ministério das Cidades, 2014a). 

Além disso, somente 3,6% dos resíduos domiciliares e públicos são coletados de forma seletiva 

(Ministério das Cidades, 2014b), e quanto ao manejo de águas pluviais, o cenário torna-se 

alarmante, especialmente nos períodos chuvosos, na maior parte das cidades brasileiras. 

Nesse contexto, os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) são instrumentos 

estabelecidos pela Lei nº 11.445/2007, que propõem o planejamento como meio de transformar a 

realidade existente (BRASIL, 2007). Para acelerar o processo de elaboração deste material pelos 

municípios, o Decreto nº 7.217/2010 permitiu a postergação da entrega final dos planos (BRASIL, 

2010), por duas vezes até o último prazo que é em 31 de dezembro de 2017. A Lei ainda 

estabelece que os planos devam ser revisados em período não superior a quatro anos.  

Tais alterações ilustram a dificuldade encontrada pelos municípios para elaborar seus planos. No 

entanto, a urgência em propor o documento e não perder o acesso aos recursos financeiros 

federais para a área de saneamento, iniciou-se uma busca contínua de administrações municipais 

aos prestadores de serviços que oferecem este produto no prazo.  

O Ministério das Cidades elaborou um panorama dos planos de saneamento no país. Dos 5570 

municípios, 3.469 informaram algo sobre o plano e, destes, apenas 1.548 declararam possuir os 

PMSBs elaborados (Cordeiro et. al., 2016). Assim, observa-se que a grande maioria (72%) dos 

municípios carecem da estruturação ou não iniciaram preocupações no tema. Neste contexto, o 

Estado de São Paulo possui 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs), 

atendendo os 645 municípios paulistas (IGC, 2014), e são poucos municípios que disponibilizam 

em meio digital este instrumento de planejamento, tanto para servir de apoio a outros como para 

identificar as informações contidas naqueles em vigência. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi propor, a partir da análise dos PMSBs dos municípios das 

UGRHIs do Paraíba do Sul e Sorocaba-Médio Tietê em São Paulo, um conjunto de variáveis que 

permitem avaliar qualitativamente este instrumento de planejamento do saneamento. Com o 

auxílio de três critérios, pode-se pontuar tais planos, e com isso, pode-se compreender o processo 

de desenvolvimento de seus conteúdos eidentificar dificuldades na elaboração dos materiais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo iniciou-se com o levantamento dos planos de saneamento do Estado de São Paulo, 

disponíveis em meio digital. A UGRHI 02 (Paraíba do Sul) e a UGRHI 10 (Sorocaba-Médio Tietê) 

foram selecionadas para a realização do estudo, totalizando 67 municípios, o que corresponde a 
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10,4% dos municípios paulistas. Os planos foram obtidos pela plataforma da Secretaria de 

Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. 

Em análise preliminar, observou-se que os planos dentro de uma mesma UGRHI apresentaram 

textos com conteúdo, estruturação e dados pouco distintos entre si. Assim, foram selecionados, 

aleatoriamente, 10 planos de cada UGRHI, contemplando 20 PMSBs para realizar uma etapa 

mais aprofundada do estudo. Os requisitos mínimos exigidos pela Lei Nº 11.445/2007 (BRASIL, 

2007) e pelo Decreto Nº 7.217/2010 (BRASIL, 2010) foram a base para esta análise. 

Em cada plano, buscou-se caracterizar a qualidade de conteúdo, considerando como documentos 

norteadores o Termo de Referência (TR) da Fundação Nacional da Saúde (BRASIL, 2012) para 

detalhamento do “Diagnóstico” e o Plano Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 2013) para o 

estudo de “Objetivos e Metas” e “Indicadores de Desempenho”. Para os requisitos “Programas, 

Projetos e Ações” e “Ações de Emergências e Contingências” não foram feitas complementações 

devido às particularidades de cada município, tendo-se utilizado as informações fornecidas pelos 

próprios planos. 

Dessa forma, para cada um dos cinco requisitos foi criada uma planilha eletrônica com os 20 

municípios (dispostos em linha) e os itens caracterizadores (dispostos em coluna) divididos entre 

informações gerais, o Sistema de Abastecimento de Água (SAA), Sistema de Esgotamento 

Sanitário (SES), Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (MAP) e Limpeza Urbana e Gestão de 

Resíduos Sólidos (GRS). 

Para o requisito “Diagnóstico”, por exemplo, foram identificadas 69 variáveis, cujo preenchimento 

(em fase de desenvlvimento) será 1 (um) para a ocorrência/existência da informação e, zero para 

a não identificação dela, conforme ilutra o Quadro 1. O mesmo será feito para os demais 

requisitos, totalizando 162 itens investigados, qualitativamente, nos planos.  

 

Quadro 1 – Exemplo de resultados a serem gerados pelo estudo em uma planilha eletrônica para 

análise do “Diagnóstico” dos planos de saneamento. 

Município 
Dados Gerais SAA SES SRS SAP 

I01 I02 ... I15 I16 I02 ... I38 I39 I40 ... I48 I49 I50 ... I60 I61 I62 ... I69

01 1 0  0 1 0  0 1 0  1 0 0  0 0 1  1 
02 1 1  0 1 0  1 1 0  1 0 0  0 1 1  1 

...                     

20 1 0  0 0 0  1 1 0  1 1 0  0 1 1  1 

 

O estudo considerou três diferentes critérios, para os quais se estabelecerá uma pontuação 

binária. Os critérios são: “existência”, ou seja, se a variável está ou não sendo contemplada no 

PMSB em questão; “adequabilidade”, que descreve se a meta, programa ou diagnóstico está 

adequado às condições do município (tanto financeiras quanto de demanda futura, entre outros), e 
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por fim a “suficiência”, que se relaciona à descrição do item, sendo observado o nível de 

detalhamento diante do que seria necessário para possibilitar uma aplicação futura. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A primeira planilha foi concebida por informações, julgadas pertinentes pelas pesquisadoras, 

porém ao realizar a análise dos conteúdos dos planos, observou-se que, dentro da mesma 

UGRHI, as descrições encontravam-se similares entre si, desde a estruturação, o conteúdo 

descrito e resultados esperados. 

No entanto, neste processo, foi elaborado um conjunto de variáveis, as quais foram organizadas 

desde o início do estudo (Quadro 2). 

Cabe ressaltar que estas variáveis têm como justificativa os requisitos exigidos pela Política 

Nacional do Saneamento Básico e foram concebidas pela análise dos 20 planos de selecionados 

e referem-se a quesito “Diagnóstico”. 

Em “Dados Gerais”, foram levantadas diversas informações essenciais para a criação do 

Diagnóstico de um PMSB. Dados sobre saúde, economia e gestão devem ser obtidos ainda nas 

etapas iniciais de elaboração, visto que um conhecimento amplo a respeito da realidade atual 

poderá levar ao estabelecimento de metas adequadas, definindo as condições existentes para 

criar os programas, projetos e ações.  

Em “Sistema de Abastecimento de Água”, considera-se relevante compreender a estruturação 

deste sistema, sua condição técnica e de gestão, existência de cadastro técnico ou de problemas 

como falta d’água e perda de água excessiva. 

O “Sistema de Esgotamento Sanitário”, por sua vez, necessita também de dados a respeito da 

eficiência do tratamento, da condição dos corpos receptores, entre outros fatores que possam 

influenciar na poluição do meio ambiente. 

O “Sistema de Limpeza Urbana e Gestão de Resíduos Sólidos” exige compreender a dinâmica da 

estrutura urbana quando à geração e coleta de todos os resíduos sólidos, bem como deve 

contemplar dados sobre a existência de segregação e as formas de acondicionamento e 

armazenamento para, posterior, tratamento (quando for o caso) e destinação final de forma 

apropriada. Iniciativas bem sucedidas em recuperação de energia e materiais, além da inserção 

socioambiental também são aspecto fundamentais para resultados promissores neste tema. 
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Quadro 2 – Variáveis selecionadas para estudo dos planos de saneamento básico 

Conjunto de 
informações 

Variáveis de análise 

Dados Gerais 

Caracterização do município, mortalidade infantil, doenças relacionadas à água, IDH, 
indicadores de mortalidade, natalidade e fecundidade; descrição dos setores (indústria, 
agropecuária, construção, comércio e serviços), renda por extrato da população; políticas 
do setor; regulação; custos: indicadores operacionais, econômico-financeiros, 
administrativos e de qualidade dos serviços prestados. 

Sistema de 
Abastecimento 
de Água (SAA) 

Descrição das etapas do sistema; percentual de atendimento urbano e rural (acesso ao 
serviço); estado de conservação das unidades, cadastro técnico dos componentes do 
sistema; controle de perdas e vazões; emergências e contingências - interrupção da 
captação, interrupção do tratamento, falta d’água; captação - qualidade da água bruta 
captada; tratamento; distribuição e volumes de consumo por setor, panorama das 
ligações prediais; consumo per capita e volume consumido por faixa, incluindo 
consumidores especiais; estrutura de tarifação e índice de inadimplência; mapa do 
sistema e do município. 

Sistema de 
Esgotamento 
Sanitário (SES) 

Descrição das unidades e capacidade instalada das unidades; percentual de atendimento 
urbano e rural (acesso ao serviço), de esgoto captado e tratado; estado de conservação 
das unidades, cadastro técnico dos componentes do sistema, manutenção dos 
dispositivos; coleta - interferência com o sistema de águas pluviais; eficiência do 
tratamento, panorama das ligações prediais; indicação das áreas de risco de 
contaminação, fontes de poluição pontual, dados dos corpos receptores. 

Drenagem e 
Manejo das 
Águas Pluviais 
Urbanas (SAP) 

Descrição das unidades de macrodrenagem e microdrenagem, com georreferenciamento, 
croqui dos principais lançamentos; manutenção - estado de conservação das unidades, 
cadastro técnico dos componentes do sistema, manutenção e limpeza da drenagem 
natural e artificial; pontos com problemas de enchentes, alagamentos, inundações e 
enxurradas (frequência e locais de ocorrência); acesso ao serviço; previsão de estudos 
com vazões em regiões críticas; obrigatoriedade da microdrenagem para implantação de 
loteamentos e ruas. 

Limpeza Urbana 
e Manejo de 
Resíduos Sólidos 
(SRS) 

Descrição do sistema de resíduos sólidos por tipo de material; acesso ao serviço; local de 
disposição dos resíduos sólidos; passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 
ocorrência de descarte irregular; identificação dos geradores sujeitos ao plano de 
gerenciamento específico ou a sistema de logística reversa; produção per capita; 
soluções especiais para região rural e existência de consórcio regional ou intermunicipal. 

 

Para o “Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas”, é essencial o acesso a 

informações que esclareçam sobre os problemas pertinentes a enchentes, alagamentos, 

inundações e gestão de riscos. 

Para os “Objetivos e Metas e Indicadores de Desempenho” é preciso avaliar cada uma das 

variáveis citadas, atentando-se à equação utilizada para que se possa comparar os resultados à 

outros planos sem perder a correspondência matemática direta. Para elaborar os “Programas, 

Projetos e Ações” são levantadas variáveis diversas que auxiliam na elaboração de melhores 

propostas, levando consequentemente à maior probabilidade de sucesso na aplicação das 

atividades e na obtenção dos resultados estabelecidos pelas metas. 
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As “Ações de Emergência e Contingência”, por sua vez, ao contemplar os itens listados devem 

preocupar-se com a elaboração de um detalhamento claro e que esteja  acessível à todos os 

envolvidos no processo de operação, de forma que não fique somente no papel, mas que traga 

reais benefícios pra o sistema. 

O Quadro 3 ilustra as variáveis indicadas para a análise dos demais itens dos planos municipais 

de saneamento. 

 

Quadro 3 – Variáveis selecionadas para estudo da estruturação do saneamento 

Estrutura de apoio ao 
saneamento 

Variáveis de Análise 

Objetivos e Metas e  
Indicadores de 
Desempenho 

SAA - cobertura do Serviço de Abastecimento de Água, Perdas no SAA; SES - Cobertura do 
Serviço de coleta de Esgoto, Tratamento do esgoto; SAP - Avaliação da macro e 
microdrenagem, Número de inundações, enchentes e alagamentos; SRS - Cobertura do 
Serviço de Coleta Regular, Disposição final dos resíduos, Coleta Seletiva e 
Reaproveitamento de Resíduos. 

Programas, Projetos e 
Ações 

Existência de ações de curto, médio e longo prazo, estudo de viabilidade financeira, 
objetividade em função das metas estabelecidas, análise da demanda futura, 
estabelecimento de soluções para as áreas isoladas/rurais, análise de todas as diferentes 
unidades do sistema, criação de espaço para participação da sociedade, integração entre os 
quatro componentes do sistema, priorização de ações em função da disponibilidade 
financeira, implementação de sistema de gestão e regulação. 

Ações de Emergência 
e Contingência 

SAA – Falta d'água parcial, Falta d'água generalizada; SEE - Paralização da ETE, 
Extravasamento de esgoto nas Estações Elevatórias, Rompimento de linhas de recalque, 
coletores tronco, interceptores e emissários, Ocorrência de retorno de esgotos em imóveis; 
SAP - Alagamento Localizado, Inundação, Enchente; SRS - Paralização dos serviços de 
limpeza pública, Paralização nos serviços de coleta e disposição de resíduos domiciliares e 
inertes, Paralização nos serviços relacionados a Resíduos do Serviço de Saúde. 

 

No diagnóstico, a existência no plano significa contemplar ou não a variável, a adequabilidade diz 

respeito à amplitude da abordagem realizada (se local, regional, rural ou urbana) e suficiência se a 

informação foi coletada com a profundidade necessária.  

Nos Objetivos e Metas, a existência refere-se ao fato de o objetivo/meta ser contemplado no 

plano, a adequabilidade se a meta está de acordo com a meta do PLANSAB para a região 

observando as possibilidades do município para o prazo de planejamento bem como o patamar 

em que se encontra no início de plano e, por fim, a suficiência, que trata da clareza de 

detalhamento da meta e a possibilidade de mensuração para acompanhamento da evolução do 

quadro. 

Para os “Programas, projetos e ações”, a existência significa contemplar ou não a variável, 

adequabilidade é a avaliação da proposta dada em função dos recursos financeiros disponíveis e 

a realidade do município, enquanto a suficiência refere-se à profundidade do detalhamento do 

programa, projeto ou ação. 

O critério de existência para as “Ações de Emergência e Contingência” refere-se à contemplar ou 

não as variáveis, a adequabilidade representa a possibilidade de aplicação das ações no contexto 
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municipal e a suficiência é o quão detalhada é a proposta, por exemplo incluindo os agentes que 

deverão ser acionados em cada situação e as causas que a gerariam. 

Os “Indicadores de Desempenho” possuem as mesmas variáveis que os “Objetivos e Metas”, mas 

devem ser avaliados sob um diferente olhar por meio dos critérios. A existência é a existência ou 

não do indicador em questão, a adequabilidade refere-se à possibilidade de obtenção de dados 

no município para avaliar tal indicador, enquanto a suficiência seria o grau de detalhamento das 

variáveis utilizadas para o cálculo numérico. 

Desta forma, observou-se que algumas informações consideradas relevantes nas referidas bacias 

hidrográficas, não foram abordadas pelos planos. Isto inviabilizou a comparação. Esta situação 

não foi prevista no decorrer da pesquisa. 

Além disto, os planos de saneamento devem abarcar o estabelecimento de metas, bem como de 

programas, projetos e ações para que sejam viabilizados resultados efetivos e os planos se 

tornem úteis ao município. 

A lista de variáveis aponta o nível de detalhamento esperado em um plano de saneamento que foi 

concebido de forma amplar e integradora. Isto é, estas variáveis indicam que se os planos 

contemplaram informações específicas de cada localidade, mesmo que discutido e organizado de 

forma regional, significa que o gestor público procucou cumprir uma exigência legal. Mas, 

sobretudo, que procurou refletir e considerar os anseios da sociedade de forma coletiva e, não 

apenas para apresentar um plano de saneamento impresso ao governo.  

È interessante que as variáveis propostas sejam submetidas a especialistas para apontar as mais 

viáveis do ponto de vista de gestão dos serviços de saneamento, pois sabe-se da dificuldade 

monitoramento e atualização de informações e, desta maneira, com um conjunto de váriáveis 

reduzido, esta ferramenta poderia ser mais prática, na escala operacional. 

 

CONCLUSÃO 

A partir do estudo realizado, por meio da comparação entre planos de mesma UGRHI, de 

diferentes UGRHIs e com a utilização dos documentos de referência, foi possível levantar uma 

série de variáveis para analisar qualitativamente os Planos Municipais de Saneamento Básico. 

A proposta das variáveis foi elaborada com base na investigação criteriosa dos conteúdos dos 

planos municipais contidos em duas UGRHIs paulistas. Os conteúdos não permitiram identificar o 

desempenho dos planos quanto a sua efetividade, pois a semelhança entre os texto e os modelo 

dos planos representaram um obstáculo à pesquisa. 

Com o auxílio de os critérios de “existência”, “adequabilidade” e “suficiência” é possível pontuar os 

planos e assim quantificar seus conteúdos. Assim, os municípios poderão utilizar tais variáveis e 

critérios como ferramenta, facilitando o trabalho de revisão futura dos PMSBs. 
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Outra observação relevante, é adotar estas variáveis e, assim, analisar planos de outras bacias 

hidrográficas para avaliar a efetividade do instrumento proposto. 
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RESUMO  
Devido à dificuldade em manter o equilíbrio econômico-financeiro, o Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto do município de Viçosa – MG solicitou um estudo de revisão tarifária ao seu órgão de 

regulação. A função desse ente inclui a normatização, controle e fiscalização da prestação dos 

serviços, buscando garantir estabilidade ao prestador e eficiência e bem-estar à população, 

conforme previsto na Lei Nacional de Saneamento Básico. Este trabalho foi feito por meio de um 

estudo de caso, que compreende um método de abordagens específicas de coleta e análise de 
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dados. Com base nisso, aplicando uma fórmula específica, definida pelo órgão de regulação, 

constatou-se que a defasagem das tarifas de água e esgoto impedia que a autarquia pudesse 

investir na melhoria da prestação dos serviços. Dessa forma, verificou-se a necessidade de 

recuperar a receita com tarifas, mantendo a modicidade tarifária, ou seja, aplicando preços ao 

alcance dos usuários e compatíveis com suas condições financeiras. A adequação tarifária 

proposta levou em consideração a observância do princípio de assegurar o equilíbrio econômico-

financeiro, definido na Lei Federal 11.445/07, respeitando a modicidade tarifária, para alcançar a 

eficiência e eficácia dos serviços, não ficando adstrita somente ao critério econômico, mas 

também a critérios sociais e condições do mercado. 

Palavras-chave: regulação, saneamento básico, estudo de tarifas, sustentabilidade, modicidade 

tarifária. 

 

INTRODUÇÃO 

A autonomia financeira dos órgãos que atuam no setor de saneamento, como medida de 

preservação da sustentabilidade econômico-financeira, prevista na Lei Federal nº 11.445 de 5 de 

janeiro de 2007 – Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB), constitui questão fundamental para 

a sua modernização e atendimento à população de forma eficiente. 

A regulação dos serviços de saneamento básico busca garantir certa estabilidade em relação 

a seu objeto e alcançar mudanças necessárias para o benefício dessa estabilidade. A 

atividade regulatória inclui a normatização, o controle e a fiscalização da prestação dos serviços.  

As agências reguladoras têm a função de organizar e manter o equilíbrio do mercado regulado, já 

que busca maior eficiência e bem-estar (Di Pietro, 2004). Tendo isso em vista, um dos objetivos 

dos estudos de tarifas é fazer uma análise mais precisa da relação do valor das tarifas a serem 

aplicadas para viabilizar projetos, organizar e proporcionar a recuperação de receitas, de forma 

que as prestadoras tenham recursos necessários para melhoria da eficiência, sem que isso cause 

grande impacto nos usuários. 

Sendo assim, a autarquia municipal responsável pelos serviços de água e esgoto de Viçosa, 

informou ao órgão de regulação a dificuldade em manter sua sustentabilidade e realizar 

investimentos, solicitando um estudo das tarifas praticadas. O grupo técnico de regulação analisou 

as informações enviadas pela autarquia e constatou que havia uma defasagem na ordem de 

aproximadamente 53%.  

Desse modo, verificou-se a necessidade de recuperar a receita de tarifas de água e esgoto, 

buscando evitar grandes impactos nos usuários e, ainda, incentivando a eficiência e a economia 

de água, considerando a crise hídrica que afeta o município. 

A justificativa para a realização do estudo de apuração dos custos dos serviços de água e esgoto 

apresenta interesse por diversas razões, entre as quais se destacam: viabilizar o controle da 
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aplicação dos recursos públicos e a avaliação de eficiência da prestação dos serviços; permitir o 

planejamento econômico financeiro da expansão dos serviços e da reposição dos ativos 

degradados pelo uso; informar elementos necessários para a definição das tarifas a serem 

praticadas e dos subsídios respectivos. 

Procede-se, então, com a explanação dos métodos utilizados para realização do estudo das 

tarifas de água e esgoto do SAAE de Viçosa – MG, destacando, ainda, os dados relevantes para 

concretização da atualização tarifária. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Considerando a necessidade em recuperar as receitas com tarifas de água e esgoto, sem causar 

grandes impactos nos usuários e, incentivando a eficiência e a economia de água, o grupo técnico 

de regulação iniciou a análise de dados indispensáveis para realização do estudo. 

Inicialmente, é importante definir alguns conceitos utilizados no estudo. Destacamos, então, o que 

é a regulação dos serviços de saneamento e sua importância.  Para Galvão Júnior e Paganini 

(2009), a regulação deve ser considerada como uma intervenção do Estado voltada para a 

eficiência e a equidade. Os autores complementam, ainda, que   

na busca pela universalização, a regulação pode exercer vários papéis. Um deles 

é fazer cumprir, por meio das políticas regulatórias, as macrodefinições 

estabelecidas nas políticas públicas (...). Outro papel seria desenvolver 

mecanismos que incentivem a eficiência das empresas prestadoras de serviço, 

pois, desse modo, mais recursos poderão ser canalizados para a expansão da 

infraestrutura. (Galvão Júnior e Paganini, 2009, p. 80) 

Ainda de acordo com os autores, os objetivos da regulação dos serviços de saneamento são: 

Proteger os interesses dos usuários quanto às obrigações (princípios) da prestação do serviço 

público; Promover a eficiência e a inovação e; Assegurar a estabilidade, a sustentabilidade e a 

robustez dos serviços prestados. 

Conforme a Lei Federal n° 11.445, de 07 de janeiro de 2007, que define as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico, a regulação dos serviços de saneamento deve buscar estabelecer 

padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários, 

garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas, prevenir e reprimir o abuso do 

poder econômico e definir tarifas. 

Esse estudo caracteriza-se como qualitativo descritivo e busca aprofundar as constatações feitas 

no relatório conclusivo elaborado pelo grupo técnico de regulação. Conforme Yin (2001) o estudo 

de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em 

abordagens específicas de coletas e análise de dados. Ele investiga um fenômeno 

contemporâneo partindo do seu contexto real, utilizando de múltiplas fontes de evidências.  
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É uma investigação que trata sobre uma situação específica, procurando encontrar as 

características e o que há de essencial nela. O estudo de caso pode ajudar na busca de novas 

teorias e questões que servirão como base para futuras investigações. 

A autarquia em questão realiza a cobrança com base no consumo real, incluindo a tarifa básica 

operacional, que é o valor fixo a ser cobrado por unidade usuária, independentemente do volume 

utilizado de água, referente à cobertura de uma parcela dos custos fixos que viabilizam a 

prestação dos serviços de água e/ou de esgotamento sanitário em conformidade com o disposto 

no art. 30, inciso IV da Lei Federal nº 11.445/07, e a tarifa de água e esgoto, que é o valor 

aplicável ao uso faturado para o cálculo de faturamento dos serviços. 

Tendo isso em vista, e considerando a possibilidade de que a falta de investimentos para melhoria 

da prestação dos serviços se deve à defasagem das tarifas de água e esgoto, constata-se que 

esse estudo objetiva demonstrar de que forma o órgão de regulação do CISAB Zona da Mata 

avaliou a correção das tarifas da autarquia.  

Importa destacar que essa avaliação ponderou o problema conferido, ou seja, a necessidade de 

recuperar as receitas com tarifas, para que o serviço seja prestado com qualidade e 

sustentabilidade, mantendo a modicidade tarifária, que significa aplicar preços ao alcance dos 

usuários e compatíveis com as suas condições financeiras. 

Inicialmente, solicitou-se o envio de relatórios de faturamento (estrutura tarifária atual, do SAAE de 

Viçosa, mapa de faturamento dos exercícios de 2015/2016 [setembro a agosto] e histograma por 

consumo real e por consumo faturado, por economias, dos exercícios de 2015/2016 [setembro a 

agosto]), demonstrativos contábeis (balancete das receitas e despesas mês a mês [set/2015 a 

ago/2016]; Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 e; Plano Plurianual 2014-2017) e informações 

sobre investimentos previstos, a fim de apurar a real situação da defasagem da receita e a 

necessidade de melhorias. 

Após o levantamento e a verificação dos dados disponibilizados pelo SAAE, utilizou-se a fórmula 

definida em Resolução interna do órgão de regulação para o cálculo da porcentagem de 

defasagem, que, nesse caso, representa um percentual de aumento tarifário genérico, sem 

alteração de faixas de consumo e/ou categorias de usuários.  

 

PRTP = (RMNS – RMAS) * 100/RMAS 

 

Na fórmula, as siglas representam: PRTP: Percentual de Revisão Tarifária Periódica; RMAS: 

Receita Mensal Atual dos Serviços; RMNS: Receita Mensal Necessária dos Serviços, composta 

por “COI + DFN + RT – EA”; COI: Custos Operacionais Incorridos; DFN: Despesas Futuras 

Necessárias; RT: Reserva Técnica; EA: Excesso de Arrecadação. 
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Feito isso, transcorreu-se para a fase de análise e comparação do anexo tarifário do município de 

Viçosa em relação ao de outros municípios de porte similar e com a mesma forma de cobrança 

(consumo real).  

Através dos histogramas, analisou-se o faturamento e a arrecadação da autarquia por faixas de 

consumo. Com isso, tornou-se possível identificar em qual categoria e faixa se enquadram a maior 

parte dos consumidores e, consequentemente, quais são os maiores geradores de receita. Nos 

mapas de faturamentos, foi possível verificar a inadimplência, comparando o valor medido e o 

arrecadado, referente às faturas com ênfase nas tarifas de água e de esgoto. 

Com isso, pôde-se analisar as possibilidades de mudanças no anexo tarifário, de forma a atender 

o equilíbrio econômico-financeiro da autarquia, sem onerar injustamente a população. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Inicialmente, verificaram-se as categorias em relação ao volume e número de economias. Esses 

dados informaram, conforme Tabela 1, que a categoria residencial é a predominante, tanto no 

número de economias, como no volume consumido no município, sendo ambos maiores que 97%.  

 

Tabela 1 – Relação entre o número de economias e volume por categoria 

 
Mês/ano    

 

Residencial Social Comercial Industrial 

Nº de 
economias 

Volume 
Nº de 

economias 
Volume

Nº de 
economias 

Volume 
Nº de 

economias
Volume

Média dez/2015 a 
ago/2016 

32.130 305.576 178 1.066 354 4.773 38 1.256 

% 98,26% 97,73% 0,54% 0,34% 1,08% 1,53% 0,12% 0,40% 
 

Em seguida, foram analisados, também, alguns indicadores financeiros da autarquia, como as 

receitas e despesas. Conforme tabela abaixo, notou-se que 65,20% da receita total arrecadada 

pela autarquia é representada pela receita com tarifa de água e esgoto, logo, a maior fonte de 

receita é oriunda desse recurso. 

 

Tabela 2 – Comparativo receita faturada X receita arrecadada  

Receitas - dez/2015 a 
ago/2016  

Total Água + esgoto 
Porcentagem da receita total 

sobre a receita de água + 
esgoto 

Receita faturada média 
mensal 

R$          1.537.240,60 R$         1.045.008,71 67,98% 

Receita arrecadada 
média mensal 

R$          1.537.244,98 R$         1.002.232,79 65,20% 

Porcentagem da receita 
faturada arrecadada 

100,00% 95,90% 
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Feito isso, foi possível verificar, também, que o índice de inadimplência da autarquia é de 4,10%, 

ou seja, do valor faturado com as tarifas, 95,90% é arrecadado aos cofres públicos. 

As despesas correntes consideradas se referem somente aos custos operacionais do sistema de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, assim como as despesas de capital, e suas 

médias mensais correspondem a R$ 989.127,78 e R$ 37.463,48 respectivamente. O valor de 

investimento é relativamente baixo se comparado ao apresentado como necessário pela autarquia 

para o próximo exercício. 

Considerando as receitas versus as despesas médias mensais de água e esgoto, conforme 

Tabela 3, percebeu-se que a autarquia encontrava-se com um déficit nessa prestação de serviços 

no montante de R$ 24.358,47, contrariando o disposto no art. 29, §1º, V da LNSB, segundo o qual 

a sustentabilidade econômico-financeira deve abranger a “recuperação dos custos incorridos na 

prestação do serviço, em regime de eficiência”. 

 

Tabela 3 – Receitas x Despesas com água e esgoto 

Receita média 
mensal arrecada 

água e esgoto 
Despesa corrente média 
mensal de água e esgoto 

Despesa de capital média 
mensal água e esgoto 

Deficit médio 
mensal agua e 

esgoto 

R$ 1.002.232,79 R$ 989.127,78 R$ 37.463,48 -R$ 24.358,47 
 

 

Aplicando a fórmula definida pelo órgão de regulação, conforme Figura 1, verificou-se que seria 

necessária uma revisão de 53,78% nos valores das tarifas, de forma linear, sem considerar 

diferenciações entre categorias e faixas de consumo, tomando-se por base apenas os critérios 

econômicos. 

 

 Figura 1 – Fórmula para cálculo do percentual de defasagem/reajuste necessário 

PRTP = (RMNS – RMAS) * 100/RMAS 

RMNS  = 
R$                             

1.606.989,57 

RMAS = 
R$                             

1.045.008,71 

COI = 
R$                             

989.127,78 

DFN = 
R$                             

541.338,48 

RT = 
R$                             

76.523,31 

EA = 
R$                             
- 

PRTP = 53,78% 
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Apesar dos custos apresentarem uma necessidade de reajuste tarifário de 53,78%, o órgão de 

regulação definiu um limite de 30% para tal, conforme resolução interna do CISAB. Esse limite se 

faz necessário para não impactar o usuário de forma brusca com os reajustes e revisões, bem 

como para cumprir com o inciso IV do art. 22 da LNSB que dispõe sobre a observância ao 

princípio de que o regulador deve “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 e que permitam a apropriação social dos ganhos de 

produtividade”. 

Na comparação com os outros municípios, que utilizam Tarifa Básica Operacional, conforme 

Tabela 4, e com os valores tarifários praticados pela companhia estadual (COPASA), as primeiras 

evidentes observações feitas foram referentes ao valor da Tarifa Básica Operacional - TBO e ao 

pouco fracionamento das tarifas nas primeiras faixas de consumo, principalmente nas categorias 

residencial, comercial e industrial. 

 

Tabela 4 – Comparativo entre tarifas básicas operacionais 

Categorias 
Viçosa COPASA Passos Oliveira Itabirito 

Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto Água Esgoto

TBO - Social 4,480 2,240 8,490 4,250 6,470 3,250 8,8100 4,400 9,4190 5,6514 

TBO - Residencial 7,430 3,715 14,150 7,080 10,790 5,400 18,4400 9,220 9,4190 5,6514 

TBO - Comercial 19,650 9,825 21,610 10,810 13,730 6,870 34,3200 17,160 12,7027 7,6216 

TBO - Industrial 31,890 15,945 21,610 10,810 13,730 6,870 71,3900 35,695 12,7027 7,6216 

 

Considerou-se, então, a manutenção da TBO nas categorias comercial e industrial, posto que já 

estão em boas condições de mercado, e a atualização nos valores da TBO das categorias 

residencial e social em 30%, levando em conta que essas últimas estavam defasadas em relação 

ao praticado. Todavia, as faixas de consumo da categoria social e a faixa de consumo até 10 

metros cúbicos da categoria residencial tiveram seus valores mantidos, utilizando-se os critérios 

sociais previstos no art. 30, I e III da LNSB. 

Foi feita, ainda, uma adequação progressiva nos valores das faixas de consumo das categorias 

residencial (acima de 10m³), comercial e industrial, conciliando a sustentabilidade econômico-

financeira com a reavaliação das condições de mercado. Além disso, tal iniciativa incentiva a 

diminuição do consumo de água, dando amparo ao disposto no art. 29, §1º, IV da LNSB, o qual 

preceitua como diretriz tarifária a inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos. 

Sendo assim, a adequação tarifária proposta buscou não ficar adstrita puramente ao critério 

econômico, mas também levou em consideração outros fatores não-econômicos previstos na 

LNSB. 
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Tabela 5 – Novo anexo tarifário 

SOCIAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 

ÁGUA ESGOTO ÁGUA ESGOTO ÁGUA ESGOTO ÁGUA ESGOTO

TBO R$  5,82 R$  2,91 R$ 9,66 R$ 4,83 R$ 19,65 R$  9,83 R$ 31,89 R$ 15,85

Faixas de consumo         

0 – 10 0,484 0,242 1,166 0,583 2,073 1,037 3,690 1,845

11 – 15 0,742 0,371 1,410 0,705 2,740 1,370 3,690 1,845

16 – 20 3,059 1,5295 3,364 1,682 3,151 1,576 3,690 1,845

21 -25 4,028 2,014 4,430 2,215 3,623 1,812 3,690 1,845

26 -30 4,422 2,211 4,864 2,432 4,166 2,083 3,690 1,845

31 - 35 4,862 2,431 5,591 2,796 4,790 2,395 3,753 1,877

36 - 40 4,862 2,431 6,429 3,215 5,508 2,754 4,316 2,158

41 - 45 5,257 2,6285 7,393 3,697 6,334 3,167 4,953 2,477

46 - 50 5,257 2,6285 7,393 3,697 7,284 3,642 5,459 2,730

51 - 55 5,696 2,848 8,501 4,251 8,376 4,188 6,005 3,003

56 - 60 5,696 2,848 8,501 4,251 9,632 4,816 6,605 3,303

60 - 75 6,046 3,023 8,501 4,251 11,076 5,538 7,265 3,633

76 - 100 6,046 3,023 9,786 4,893 11,076 5,538 7,265 3,633

> 100 6,046 3,023 11,156 5,578 11,076 5,538 7,265 3,633
 

Com a finalidade de avaliar se a proposta de novas tarifas atenderia a necessidade de recuperar a 

receita da autarquia, foram realizadas, juntamente com a empresa de software, simulações sobre 

o valor faturado em três meses (março/2016, junho/2016 e agosto/2016).  

Essas simulações apresentaram um aumento médio da receita em 23,06%, que é inferior à 

defasagem apontada. Entretanto, o aumento possibilita que a autarquia tenha condições de 

recuperar seus custos, investir em parte do previsto. Porém, o impacto médio do aumento para o 

usuário é de 16,25%, levando em consideração a proporção do reajuste em cada uma das 

categorias, destacando que a residencial representa mais de 98% das economias.  

A recuperação total da defasagem apontada depende, no entanto, que a autarquia mantenha 

reajustes anuais periódicos. Dessa forma, será possível atender, ao longo do tempo, a eficiência e 

a qualidade na prestação dos serviços, sem causar impactos bruscos aos usuários. 

 

CONCLUSÃO 

Após solicitação de estudo das tarifas de água e esgoto do SAAE de Viçosa, o órgão regulador do 

CISAB Zona da Mata iniciou a análise dos dados recebidos, buscando proporcionar investimentos 

e recuperar as receitas. O estudo priorizou a modicidade tarifária, e critérios sociais e ambientais, 

além dos econômicos, para evitar que a população do município fosse impactada radicalmente. 

Em suma, destacam-se alguns pontos importantes. Primeiramente, o órgão regulador propôs a 

adequação tarifária que não ficasse adstrita puramente ao critério econômico, mas que também 
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levasse em consideração outros fatores não-econômicos previstos na LNSB, dentre eles o critério 

relacionado à reavaliação das condições de mercado (art. 38, caput, I da LNSB). 

Além disso, foram considerados os critérios sociais previstos no art. 29, §1º, I e II (prioridade para 

atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública e ampliação do acesso dos 

cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços); e art. 30, I e III (categorias de usuários, 

distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo, e quantidade 

mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a 

preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a 

proteção do meio ambiente). 
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RESUMO  

A sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de saneamento no Brasil é um grande 

desafio, sobretudo nos pequenos e médios municípios que prestam esses serviços de forma 

direta descentralizada por meio de autarquias. Por meio da apresentação do caso concreto do 

Município de João Neiva, no Estado do Espírito Santo (aproximadamente 17 mil habitantes), será 

demonstrado e comprovado que é possível promover a sustentabilidade, não só recuperando 

custos incorridos, mas também gerando fluxo de caixa para investimentos necessários à 

universalização dos serviços no prazo de até 60 meses. 

Palavras-chave: Serviços de saneamento. Sustentabilidade. Investimentos. Receitas Tarifárias 

Próprias.  

 

INTRODUÇÃO 

Elevada à categoria de princípio pelo art. 2º da Lei Federal nº 11.445/07, a sustentabilidade 

econômica dos serviços públicos de saneamento básico atravessa um período difícil e rodeado de 

incertezas, afligindo notadamente os municípios de médio e pequeno porte. 

Sem dúvida alguma, a falta de investimentos no saneamento básico coloca o Brasil em posição de 

destaque no ranking de indicadores lamentáveis, conforme apontam frequentemente diversos 

estudos32, com consequências das mais variadas ordens, incluindo questões de saúde pública e 

até mesmo econômicas33. 

                                                            
32 Podem ser citados, dentre outros, os relevantes estudos realizados pelo Instituto Trata Brasil 
(www.tratabrasil.org.br) 
33 Vide o texto "Saneamento: duas décadas de atraso", de Édison Carlos, disponível em 
<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-duas-decadas-de-atraso>. 
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De acordo com a Lei Federal nº 11.445/07, mais precisamente em seu art. 29, §1º, III, as tarifas, 

taxas e outros preços públicos dos serviços de saneamento devem garantir a geração de recursos 

necessários não só para cobrir os custos da prestação, mas também para a realização de 

investimentos. 

Infelizmente, confunde-se modicidade tarifária - menor preço possível para tornar o projeto 

autossustentável - com precariedade tarifaria. 

Especificamente em relação ao meio ambiente, a ausência de investimentos nos sistemas de 

esgotamento sanitário compromete a saúde pública das atuais gerações e, além disso, 

compromete o futuro das futuras gerações, já que o lançamento de efluentes sem o devido 

tratamento contamina os solos, os rios, os mananciais e as praias. 

De forma bem incisiva, a ausência de investimentos em saneamento básico, via tarifas, taxas e 

outros preços públicos, é um ofensa literal ao art. 225 da Constituição Federal, o qual estabeleceu 

a existência jurídica de um bem que se estrutura como de uso comum do povo e essencial à 

qualidade da vida, qual seja o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Diante desse contexto, indaga-se: é possível recuperar, em curto e médio prazo, a capacidade de 

investimento dos serviços de saneamento básico exclusivamente por meio de suas tarifas como 

medida de preservação do meio ambiente, sem que seja necessário recorrer a fontes externas? 

É justamente esse o objetivo do trabalho: demonstrar que é possível, por meio da apresentação 

de caso concreto ocorrido no Município de João Neiva, Estado do Espírito Santo, recuperar a 

capacidade de investimento nos sistemas de esgotamento sanitário em curto e médio prazo 

exclusivamente por meio da cobrança de tarifas adequadas e sustentáveis com vistas à 

preservação do meio ambiente. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Figura como problemática central do trabalho a recuperação da capacidade de investimento nos 

sistemas de esgotamento sanitário, em curto e médio prazo34, exclusivamente por meio da 

cobrança de tarifas sustentáveis com vistas ao alcance da universalização do tratamento dos 

efluentes, prevista no art. 2º, I da Lei Federal nº 11.445/07, com a consequente preservação do 

meio ambiente. 

Conforme dados prestados pela autarquia no âmbito do estudo intitulado "Proposta para a 

Universalização dos Serviços de Esgotamento Sanitário do Município de João Neiva, Estado do 

Espírito Santo, Compreendendo Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final dos Efluentes, 

com a Preservação do Meio Ambiente", elaborado pela Prefeitura Municipal de João Neiva, 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva e pelo Consórcio Intermunicipal de 

                                                            
34 Salienta-se que a terminologia "curto e médio prazo" foi empregada de forma sistemática com o Plano 
Nacional de Saneamento Básico, que estabeleceu essa terminologia para metas estabelecidas até 2018 
(curto prazo) e até 2023 (médio prazo). 
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Saneamento Básico do Espírito Santo (CISABES) - este na condição de ente regulador - 

elaborado em novembro de 2016, o SAAE de João Neiva35 possuía 5.254 ligações de água em 

funcionamento e 4.811 ligações de esgoto em funcionamento. 

Em novembro de 2016, conforme dados constantes no estudo, a tarifa de água na categoria 

residencial, na faixa de consumo de 0 a 10 metros cúbicos, era de R$ 11,30, com o adicional de 

50% a título de tarifa de esgoto, passando-se ao total de R$ 16,95. 

Nesse mesmo estudo, constatou-se a necessidade de promover a recuperação dos custos dos 

serviços dos últimos 12 meses, já que apresentavam defasagem - ou seja, as receitas foram 

menores que as despesas - além da necessidade de promover um incremento tarifário para gerar 

fluxo de investimentos a fim de realizar todas as obras necessárias para o tratamento dos 

efluentes gerados no Município, orçadas em R$ 7.882.114,00 no prazo de 60 meses, prazo esse 

inferior ao da meta estabelecida no Plano Nacional de Saneamento Básico para a região Sudeste, 

o qual previu, até o ano de 2023, 72% de tratamento do esgoto coletado36. 

Embora as metas para o saneamento devessem constar no Plano Municipal de Saneamento 

Básico, salienta-se que em João Neiva ainda não há plano aprovado, de modo que o prazo de 60 

meses foi fixado no âmbito da Ação Civil Pública nº 0000678.53-2016.8.08.0067, por iniciativa do 

Ministério Público da Comarca. 

Ressalta-se que o fluxo de recursos para investimentos foi garantido por meio da criação do 

FUMSAN - Fundo Municipal de Saneamento Básico do Município de João Neiva - o que se deu 

por meio de lei municipal (Lei nº 2.944, de 28 de dezembro de 2016), destinando-se 40% de todas 

as receitas arrecadadas com os serviços de água e esgoto para esse fundo. 

Cumpre salientar que o estudo foi realizado com base nos dados fornecidos pelo SAAE e com 

base nas normas regulatórias editadas pelo Consórcio CISABES37 em decorrência de 

compromisso formalizado em 26 de outubro de 2016 pela Prefeitura, pelo SAAE e pelo Consórcio 

junto ao Ministério Público da Comarca de João Neiva, em razão do ajuizamento, por parte deste, 

da ação civil pública acima referida, na qual a tutela jurisdicional solicitada foi a de serem 

construídos os sistemas de coleta e tratamento dos esgotos gerados no Município de João Neiva 

como medida de preservação do meio ambiente. 

Utilizando-se os dados concretos desenvolvidos no estudo, com o devido respaldo na Constituição 

Federal, na Lei Federal nº 11.445/07 e na bibliografia disponível sobre o assunto, constatou-se a 

necessidade de se alcançar a reestruturação tarifária com vistas à cobertura dos custos dos 

                                                            
35 O Município de João Neiva, no Estado do Espírito Santo, conforme dados do IBGE, conta com população 
estimada de 17.096 habitantes (In: <  http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=320313> Acesso 
em 2 mar 2017). 
36 In: BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Plano Nacional de 
Saneamento Básico. Brasília : 2013. 
37 Vide a Resolução nº 45, de 28 de agosto de 2015, disponível em 
<http://www.cisabes.com.br/adm/arquivos/Resolucao_0452015_128.pdf> 
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serviços de esgotamento sanitário e geração de fluxo de caixa para investimentos nesses serviços 

até 2021, cumprindo-se o prazo para a realização das obras de tratamento dos efluentes em João 

Neiva (60 meses) fixado em comum acordo entre todas as partes envolvidas (Prefeitura Municipal 

de João Neiva, SAAE de João Neiva, Consórcio CISABES e Ministério Público) em sentença 

datada de 7 de dezembro de 2016,  

Efetivamente, conforme apontado na "Proposta para a Universalização dos Serviços de 

Esgotamento Sanitário do Município de João Neiva, Estado do Espírito Santo, Compreendendo 

Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final dos Efluentes, com a Preservação do Meio 

Ambiente", foi constatada a necessidade de investimentos na ordem de R$ 7.882.114,00 para o 

tratamento completo dos efluentes. 

Dessa maneira, para dar cumprimento ao prazo de 60 (sessenta|) meses fixado na sentença, 

apontou-se a necessidade de se promover a cobertura total dos custos incorridos na prestação 

dos serviços da autarquia, além de gerar fluxo de caixa necessário para a execução das obras de 

tratamento dos efluentes. 

Observadas as premissas do estudo, foi homologada por sentença, em audiência realizada no dia 

7 de dezembro de 2016, a "instituição de nova tarifa de água e esgoto 100% maiores que as 

atuais, passando-se a tarifa de água mínima, utilizada como parâmetro geral, de R$ 11,30 para 

R$ 22,60, devidamente acrescido de 50% a título de tarifa de esgoto, no total de R$ 33,90 (...)". 

Conforme já ressaltado, dessa nova arrecadação tarifária, foi reservado o percentual de 40% de 

todo o valor arrecadado a título de tarifas de água e esgoto para compor o Fundo Municipal de 

Saneamento Básico do Município de João Neiva, conforme o art. 14 da Lei Municipal nº 2.944, de 

28 de dezembro de 2016. 

Ante esse novo contexto, chegou-se à previsão de arrecadação do SAAE de João Neiva para o 

horizonte de 60 meses, conforme Tabela 1, sem serem considerados eventuais reajustes e/ou 

revisões tarifárias futuras, a partir do mês de março de 2017, levando-se em conta o disposto no 

Decreto Municipal nº 6.109, de 29 de dezembro de 2016, segundo o qual, em seu art. 2º, foi 

estabelecida a vigência para o dia 1º e fevereiro de 2017, e considerando ainda a arrecadação 

anual de R$ 2.192.169,80 no período de 1º de outubro de 2015 a 31 de outubro de 2016 (média 

mensal de R$ 182.680,81): 

 
Tabela 1 - QUADRO DE PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO DO SAAE DE JOÃO NEIVA 

Novo Valor Mensal de Arrecadação Após Março de 
2017 (em reais) 

Valor Reservado ao Fundo Após Março de 2017 
(em reais, sendo 40% da receita) 

365.361,63 146.144,65 
 Valor Reservado ao Fundo Após 54 meses 
 7.891.811,11 

Valor Necessário para Investimentos no Tratamento 
(Prazo de 60 meses) 

7.882.114,00 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Analisando a metodologia desenvolvida, fica demonstrada nitidamente a possibilidade de 

recuperação tarifária do SAAE de João Neiva como fonte primária de financiamento para a 

cobertura dos custos dos serviços de esgotamento sanitário e realização de investimentos nesses 

serviços em curto e médio prazo, visando a universalização em período menor do que o previsto 

no PLANSAB, haja vista a inexistência de Plano Municipal de Saneamento Básico em João Neiva. 

Realmente, por meio do estabelecimento de tarifas sustentáveis e módicas constata-se que é 

possível alcançar resultados proveitosos em relação aos serviços de esgotamento sanitário e, ao 

mesmo tempo, lançar as seguintes conclusões: 

 1) é possível que serviços de saneamento de pequeno e médio porte sejam perfeitamente 

sustentáveis por meio de tarifas adequadas do ponto de vista da sustentabilidade; 

 2) é possível que serviços de saneamento de pequeno e médio porte consigam cobrir seus 

custos e promover investimentos com suas próprias tarifas, sem fontes externas; 

 3) o alcance de tarifas sustentáveis decorre da participação do ente regulador e do 

Ministério Público. 

Com base nos resultados obtidos e nas discussões lançadas, espera-se que outros serviços de 

saneamento brasileiros possam utilizar os exemplos e os argumentos trazidos no trabalho para 

desenvolver potencialidades de gestão pública a fim de convencer e demonstrar para os gestores 

que o alcance da sustentabilidade, por meio de tarifas adequadas, é perfeitamente possível. 

 

CONCLUSÃO 

Com base no desenvolvimento dos argumentos trazidos no trabalho, concluí-se que é possível 

promover a universalização dos serviços de esgotamento sanitário do SAAE de João Neiva por 

meio da cobrança de suas próprias tarifas fixadas em patamares adequados do ponto de vista da 

sustentabilidade, sem quaisquer fontes externas, num horizonte de 54 meses - antes mesmo do 

prazo fixado em sentença proferida na ação civil pública - com o devido respaldo de estudos 

técnicos devidamente apoiados pela entidade de regulação e pelo Ministério Público. 

Por meio de atuação legalmente adequada, conclui-se que é possível, com o respaldo da entidade 

de regulação e do Ministério Público, cumprir os comandos da Lei Federal nº 11.445/07 no sentido 

de universalizar a coleta e tratamento dos esgotos com a preservação do meio ambiente no 

Município de João Neiva em 54 meses. 
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RESUMO  

A atividade da ARES-PCJ visa promover o aumento da eficiência e eficácia da prestação destes 

serviços, bem como assegurar a sua sustentabilidade econômica e financeira, promovendo 

também a garantia da qualidade do serviço prestado aos usuários. A qualidade da água 

distribuída tem sido um dos indicadores adotados pela ARES-PCJ para avaliação da prestação de 

serviços de saneamento nos municípios regulados. O objetivo deste trabalho foi avaliar os 

resultados do programa de monitoramento mensal realizado no biênio 2015-2016 nos municípios 

regulados, com base nos critérios estabelecidos pela Portaria MS nº 2914/2011 e Resolução SS 

65/2005. A partir dos resultados, foi possível concluir que: apenas 4, dentre os 48 municípios 

avaliados, apresentam ICA inadequado, sendo mais de 70% das não conformidades referentes ao 

fluoreto; não há relação entre número de habitantes (porte) do município e a qualidade na 

prestação dos serviços de saneamento; ocorrência de um desvio dos padrões de potabilidade do 

parâmetro cloro residual livre em grande quantidade nos meses de dezembro e janeiro, 

possivelmente devido à má gestão de recursos financeiros para aquisição dos produtos químicos 

nesse período. 
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Palavras-chave: qualidade da água; monitoramento; potabilidade; agência reguladora; bacia PCJ; 

vigilância sanitária. 

 

INTRODUÇÃO 

A Lei Nacional de Saneamento Básico (11.445/2007) estabelece diretrizes para o setor baseadas 

em princípios de universalização do acesso, eficiência e sustentabilidade econômica, controle 

social, fiscalização, regulação e integralidade entre os serviços de saneamento básico e obriga 

definição de um ente regulador para atividade de regulação e fiscalização da prestação de 

serviços de saneamento. 

Mais que um órgão regulador e fiscalizador, as agências reguladoras são entidades autônomas e 

independentes, parceiras dos municípios consorciados, que atuam visando conciliar tecnicamente 

os interesses de usuários, prestadores dos serviços e titulares (prefeituras), tendo como objetivos 

básicos: 

 Estabelecer padrões e normas para prestação dos serviços públicos; 

 Garantir o cumprimento do Plano Municipal de Saneamento; 

 Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico; 

 Definir tarifas e outros preços para equilíbrio econômico e financeiro do prestador; 

 Garantir a eficiência e eficácia da prestação dos serviços.  

 

A qualidade da água distribuída à população brasileira é fixada em termos de um Padrão de 

Potabilidade (PP) a partir da Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, que também 

estabelece procedimentos de controle e vigilância desde a produção até o fornecimento efetivo ao 

consumidor. Especificamente no Estado de São Paulo, há também norma legal nos termos da 

Resolução nº SS-65/2005 da Secretaria de Estado da Saúde, que incrementa parâmetros e 

dispositivos às previsões federais. 

Há especial preocupação nestas normas para com a integralidade do sistema de abastecimento, 

desde o manancial, passando pelo tratamento, reservação de água até a distribuição ao usuário, 

em termos da preservação da qualidade da água, a partir da inegável relação entre a boa 

operação do sistema com a qualidade da água em qualquer ponto do sistema, também definida 

como Segurança da Água. 

 

O objetivo desse trabalho é avaliar os resultados do programa de monitoramento mensal realizado 

pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari 

e Jundiaí (ARES-PCJ) na qualidade da água distribuída pelos prestadores regulados pela 

Agência.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O monitoramento de água distribuída realizado mensalmente pela ARES-PCJ é realizado através 

de laboratório contratado pela Agência, priorizando situações previstas na Portaria MS nº 

2914/2011, e distribuição espacial dos bairros das cidades reguladas.  

As amostras são coletadas na rede distribuidora de água, na entrada de uma residência 

selecionada aleatoriamente, sempre no cavalete, ou seja, sem passar por nenhum reservatório 

residencial. As coletas são identificadas por local (coordenadas em graus decimais); endereço 

completo; data e hora. 

Anualmente, é realizada 1 análise completa de 87 parâmetros previstos na já citada Portaria, e 

mensalmente são realizadas análises chamadas Básicas de 11 parâmetros: pH, Cloro Residual 

Livre, Fluoreto, Manganês, Alumínio, Ferro, Cloramina, Turbidez, Cor Aparente, Coliformes Totais, 

Escherichia coli.  

Os valores de tais parâmetros têm de seguir a Portaria MS nº 2914/2011 e a Resolução SS nº 

65/2005. Quando determinado parâmetro está fora dos limites legais na coleta, é realizada 

recoleta no mesmo endereço para confirmação do resultado. Somente as confirmações na 

recoleta são notificadas pela Agência, e consideradas Não Conformidades de Qualidade da Água 

Distribuída. O fluxograma do processo pode ser observado com detalhes na Figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma do Monitoramento de Qualidade da Água distribuída 

 
 

No presente artigo, reuniu-se e analisou-se os resultados das Não Conformidades de Qualidade 

da Água Distribuída dos 48 municípios regulados pela Agência nos anos de 2015 e 2016. A 

ARES-PCJ possui um software – Sistema de Informações de Fiscalização Unificado (SIFU) - que 

reúne tais informações, fornecendo dentre outros indicadores de avaliação da prestação dos 

serviços, o Índice de Conformidade da Qualidade da Água, calculado de acordo com a fórmula: 
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ICA = (1 – (Número de parâmetros em desconformidade/Número de parâmetros analisados))*100 

 

Baseando-se a classificação dos resultados na metodologia portuguesa pode ser feita a partir de 

adaptação dos parâmetros empregados pela ERSAR (2013), nos termos da Tabela 1. 

 

Tabela 1: Classificação do indicador ICA 

Indicador ICA (%) 

Bom ≥ 99% 

    Regular < 99% e ≥ 95% 

          Inadequado < 95% 

 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A Figura 2 mostra as não conformidades dos dois anos separadamente – 2015 e 2016, onde 

podemos observar a mudança da qualidade dos sistemas em alguns municípios, para pior ou 

melhor. É importante ressaltar que os municípios de Brotas, Ibaté, Holambra, Mogi Guaçu, Porto 

Feliz, Santa Rita do Passa Quatro não eram regulados pela Agência em 2015, justificando o valor 

de 0 (zero) não conformidades nestes casos.  

 

Figura 2 - Número de Não Conformidades nos municípios associados à Agência 
Reguladora no período de 01/2015 a 12/2016 
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Observando agora a Figura 3, os municípios regulados pela ARES-PCJ apresentam, no geral, boa 

prestação de serviço em termos de qualidade da água distribuída. É possível visualizar na citada 

figura a comparação entre os municípios em relação ao Índice de Conformidade de Qualidade da 

Água (ICA).  

 

Figura 3 - Índice de Conformidade de Qualidade da Água nos municípios associados à 

Agência Reguladora no período de 01/2015 a 12/2016 

 

 

Como pode ser observado, o menor ICA entre os municípios regulados pela Agência é de 93,97%, 

e o maior de 100%, sendo que a média é 98,65%. Para chegar nesse valor médio, o 

monitoramento da qualidade de água distribuída realizado pela ARES-PCJ analisou 17.509 

parâmetros, sendo que 232 encontravam-se fora dos padrões de potabilidade. Como referência, a 

ERSAR (2013), operando sob os mesmos princípios, mas diante de padrões mais exigentes de 

potabilidade e controle, define ICA abaixo de 95% como inadequado. 

Da linha laranja da Figura 3, indicando a população dos municípios regulados pela ARES-PCJ, 

podemos concluir que, apesar de os municípios pequenos representarem a maioria dos ICA 

menores, isso não é uma regra, visto que também há municípios médios com ICA baixos, e 

municípios de porte menor com excelentes valores de ICA. Porém, os 3 municípios com ICA 

menores estão com suas tarifas de água defasadas, pois nunca pediram estudo de reajuste 
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tarifários na Agência ou estão há longos períodos sem solicitá-lo, refletindo no desequilíbrio 

econômico do prestador, inviabilizando investimentos e interferindo diretamente na qualidade da 

prestação dos serviços. 

Analisando detalhadamente os 1,35% de parâmetros em desconformidade – considerando ICA 

médio de 98,65%, tem-se os gráficos expressos nas Figuras 4 e 5. 

 

Figura 4- Distribuição percentual das Não Conformidades nos municípios associados à 

Agência Reguladora nos anos de 2015 

 

 

Figura 5 - Distribuição percentual das Não Conformidades nos municípios associados à 

Agência Reguladora nos anos de 2016 
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É possível notar que no ano de 2015, mais de 80% das não conformidades foram referentes ao 

parâmetro fluoreto, e no ano de 2016, mais de 70%. Tal fato se deve à estreita faixa exigida pela 

Resolução SS nº 65/2005 – 0,6 a 0,8 mg/L, cujo controle permanente é uma grande dificuldade 

enfrentada pelos prestadores, e não necessariamente representa má prestação de serviços dos 

mesmos, já que valores de 0,5 e 0,9 mg/L, por exemplo, já são considerados desconformes.  

Avaliando ainda o parâmetro fluoreto em desconformidade durantes os anos de 2015 e 2016, 

conforme Figuras 6 e 7, notou-se que a maioria dos resultados, em ambos os anos, é referente à 

flúor abaixo do limite mínimo exigido pela legislação estadual – 0,6 mg/L. Notou-se também um 

aumento de resultados de fluoreto maior do que o limite máximo em 2016.   

 

Figura 6 - Fluoreto desconforme em 2015 

 

 

Figura 7 - Fluoreto desconforme em 2016 
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Voltando nas Figuras 4 e 5, notou-se um aumento nas ocorrências de cloro residual livre 

desconforme. Todas as não conformidades desse parâmetro referem-se a valores abaixo do 

mínimo exigido pela Portaria MS nº 2914/2011 – 0,2 mg/L, o que pode gerar um problema 

sanitário. Observando os resultados mensais do parâmetro cloro residual livre, e considerando os 

resultados não conformes mesmo quando somente na primeira coleta, foi identificado que nos 

meses de Dezembro e Janeiro, os municípios regulados apresentaram mais problemas se 

comparado aos outros meses do ano: mais de 50% dos casos se concentram nestes dois meses, 

como expresso na Figura 8.  

 

Figura 8 – Distribuição temporal do cloro residual livre em desconformidade no período 

analisado 

 

 

 

Algumas possibilidades que levaram ao fato:  

 Férias/recesso de responsáveis pelo tratamento da água;  

 Aumento da vazão devido ao período de férias escolares; 

 Má gestão de recursos financeiros na troca do exercício. 

 

Como resultado de todas as não conformidades apresentadas nesse artigo, a Agência ARES-PCJ 

emitiu notificações para os municípios, além de comunicar a Vigilância do Estado de São Paulo 

tais resultados, através de Termo de Cooperação Técnica 06726/2015 entre Secretaria da Saúde 

do Governo do Estado de São Paulo e Agência Reguladora, datado de fevereiro de 2015. 
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CONCLUSÃO 

A partir dos resultados do monitoramento da qualidade da água distribuída nos municípios 

regulados pela ARES-PCJ, foi possível concluir que o número de habitantes (porte) do município 

não reflete a qualidade na prestação dos serviços de saneamento em todos os casos; mas sim a 

estrutura e possível desequilíbrio econômico-financeiro do prestador.  

Dentre os 48 municípios avaliados no período de 2015-2016, 4 estão com ICA inadequado,  21 

com ICA regular e 22 com ICA bom. É importante salientar que os resultados mostram que mais 

de 70% das não-conformidades apresentadas são referentes ao parâmetro Fluoreto, devido à 

estreita faixa estabelecida pela legislação, não retratando necessariamente má prestação dos 

serviços de saneamento, indicando necessidade de discussão e até revisão da faixa desse 

parâmetro. 

Foi observado também um desvio dos padrões de potabilidade do parâmetro cloro residual livre 

em grande quantidade nos meses de dezembro e janeiro, possivelmente devido à má gestão de 

recursos financeiros para aquisição dos produtos químicos.  
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RESUMO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o saneamento básico como o gerenciamento ou 

controle dos fatores físicos que podem exercer efeitos nocivos ao homem, prejudicando seu bem-

estar físico, mental e social, mas independentemente da definição, o Saneamento Básico é um 

Direito e Garantia fundamental para a fruição da própria Cidadania dada a sua interface com a 

Saúde Pública e Meio Ambiente. A sociedade brasileira apresenta um anseio crescente pela 

prestação dos serviços de Saneamento Básico de qualidade. Dada a sua importância, estes 

serviços precisam ser regulados por uma entidade capaz de fiscalizar e garantir que os serviços 

de saneamento sejam prestados dentro dos seus princípios basilares, exercendo assim o seu pois 

este deve ser prestado em favor de toda a sociedade. O presente trabalho é um estudo de caso 

da experiência pioneira no estado de Minas Gerais, que é a regulação do Serviço Autônomo de 

Saneamento Básico – SAAE do Município de Itabirito por Agência formada por Consórcio 

Intermunicipal, o CISAB - RC, cuja personalidade jurídica é desvinculada de um ente estatal, 

conceituada heterodoxamente como uma “autarquia intermunicipal” figura jurídica de construção 

doutrinária recente, que se deu a partir da Lei Federal 11.107/05. 

Palavras-chave: Saneamento Básico, Itabirito, Consórcio Intermunicipal, Agencia Reguladora. 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade brasileira apresenta um anseio crescente pela prestação dos serviços de 

Saneamento Básico de qualidade. Esta demanda se dá pelo reconhecimento da população até 

pelo ponto de vista moral, já que a qualidade de vida do indivíduo é diretamente afetada quando 

este não dispõe de água tratada ou coleta de esgoto. Neste paradigma, a Assembleia Geral da 

ONU reconhece na assembleia realizada em 17 de dezembro de 2015, o saneamento como 
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direito do ser humano, incluído na Meta 6 da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Um 

avanço em relação ao entendimento passado, que focava apenas no direito ao acesso á água 

tratada.  

Neste momento, quando discutimos a importância dos Serviços de Saneamento, não podemos 

focar apenas na sua expansão no ponto de vista quantitativo, como a sua abrangência em nível 

nacional, regional ou mesmo local, já que tão importante quanto é a qualidade dos serviços que 

são oferecidos à população. Este é um ponto crucial, já que qualificar o serviço prestado é muito 

mais difícil que apenas a sua quantificação numérica, pois muitas vezes o serviço é prestado de 

forma ineficiente e apenas in loco, aquele indivíduo é que vai arcar com o ônus da prestação 

ineficiente, sofrendo com uma doença que poderia ter sido facilmente remediada com uma água 

corretamente tratada ou sobrecarregando todo o sistema de saúde de uma localidade em 

decorrência de uma epidemia.  

Diante da pluralidade de entidades públicas e privadas que operam os Serviços de Saneamento 

Básico, a Administração pública, enquanto titular e responsável pela gestão estatal é obrigada a 

intervir e regular a atividade, seja ela prestada por ente público ou privado. A Lei Federal n.º 

11.445/07, ao ordenar a Política Nacional de Saneamento, trás no bojo do Capítulo V diretrizes 

que devem ser adotadas para a regulação dos respectivos serviços.  Inicialmente o próprio Estado 

ocupou esta posição de ente regulador, entretanto, observou-se que muitas vezes o próprio 

Estado figurava tanto na posição de prestador do serviço quanto na de regulador da prestação 

destes serviços. Norteada pela necessidade de se assegurar que a prestação dos serviços 

públicos devem seguir exclusivamente a critérios técnicos, sem a possiblidade de intervenções de 

cunho político, foram idealizadas as Agências Reguladoras Independentes, muito embora estas 

agencias continuem constituídas sub a natureza jurídica de direito público, na sua maioria como 

autarquias.  

A Agência Reguladora além de aferir a extensão do objeto concedido, ela tem o dever de garantir 

que o Serviço Público seja prestado dentro dos seus princípios basilares, exercendo assim o 

controle social, que vai além das questões consumeristas, já que este deve ser prestado em favor 

de toda a sociedade. Para Celso Antônio Bandeira de Melo, no Serviço Público, a figura estelar 

não é o seu titular, nem tão pouco o seu prestador, mas o usuário, pois é em função deste que o 

Estado se arvorou na responsabilidade que prover aquele serviço. 

O objeto deste trabalho é um estudo de caso da experiência pioneira no estado de Minas Gerais, 

que é a regulação do Serviço Autônomo de Saneamento Básico – SAAE de Itabirito por Agência 

formada por Consórcio Intermunicipal de Municípios, o CISAB - RC, cuja personalidade jurídica é 

desvinculada de um ente estatal, conceituada heterodoxamente como uma “autarquia 

intermunicipal” figura jurídica de construção doutrinária recente, que de seu a partir da Lei Federal 

11.107/05.  



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1196 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia mais adequada a este trabalho é o estudo de caso, além de efetuar uma análise 

teórica da própria legislação e doutrina, confrontando a regulação fática proposta pela Agência de 

Regulação, o que pode esclarecer sobre temas ainda obscuros no Direito, viabilizando assim, a 

adoção desta forma de Regulação, bem como embasar criação de novas Agências Reguladoras 

sob a forma de Consórcio Intermunicipal. 

O tema problema que levou a elaborar presente trabalho foi aridez legal e doutrinária a respeito da 

regulação setorial do setor de Saneamento Básico exercida por uma Agência Reguladora criada 

sob a forma de Consórcio Intermunicipal. A hipótese defendida versa justamente na possibilidade 

jurídica desta regulação ser exercida por um ente intermunicipal.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Inicialmente, deve se delimitar o conceito a ser abordado neste trabalho, separando a 

“autoregulação” exercida pela economia de mercado, regida por regras como oferta e demanda, 

da regulação exercida pelo Estado através da sua intervenção no domínio econômico. Muito 

embora haja uma quantidade quase que interminável de conceitos sobre o que venha a ser 

Estado, vamos nos ater a concepção do definição de Dalmo Dallari em conceituar Estado como “a 

ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado 

território”. Para a instituição e organização do estado, este conta basicamente com o “poder 

político”, que visa a sua estruturação orgânica, constitucional, mas para atender ao interesse 

público e gerir a sociedade, o estado faz o uso dos “Poderes Administrativos”. O Poder 

Administrativo é o instrumento pelo qual o Estado se impõe frente ao particular, em nome de uma 

ordem maior, qual seja a manutenção da sociedade ou mesmo para prestar os serviços públicos.  

Para o jurista Miguel Reale, “O poder do Estado deixa de ser poder de império e passa a ser visto 

cada vez mais como poder de decidir em termos de funcionalidade”, e é neste sentido que se 

deve entender o papel do Estado, dentro de uma visão administrativista moderna. Neste novo 

paradigma, onde correntes de pensamento neoliberais pregam a desregulação do mercado, 

reconhece se que o estado deve sim intervir, mas de maneira sutil, com o objetivo tanto de coibir 

distorções como a formação de carteis, gerando preços abusivos, quanto para garantir da 

sustentabilidade do segmento, evitando uma gestão temerária que possa por em risco o futuro do 

próprio segmento, isso sem falar na garantia da qualidade e de outros direitos próprios do 

consumidor.  

Diante desta concepção de regulação estatal, pode se inferir que em algumas situações, esta se 

torna necessária, “legítima”, seria quando o mercado não estivesse se autorregulando de forma 

eficiente e satisfatória, seja em decorrência da ausência da concorrência “perfeita”, ou mesmo 

pela necessidade deliberada de implementação de direitos e garantias, como as questões sociais 
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ou mesmo a proteção ambiental. No primeiro caso, quando a intervenção visa exclusivamente 

suprir as deficiências de mercado, com o cunho essencialmente econômico, a doutrina costuma 

se referir a esta atividade como Intervenção Estatal no Domínio Econômico. Enquanto que no 

segundo caso, esta intervenção é chamada de Regulação Social, advinda da “segunda” onda 

regulatória, já que o seu foco não mais está no mercado e sim nos direitos difusos, 

transindividuais, que são aqueles que dizem respeito ao bem estar de toda a sociedade. Neste 

segundo paradigma, esta regulação sim ser exercida por um ente intermunicipal sem que infringir 

nenhum ordenamento legal ou principiológico. 

Neste intuito, com a finalidade adequar a gestão do Saneamento Básico com uma instituição 

alinhada com a realidade do interior de Minas Gerais, os Municípios da região central do Estado 

de Minas Gerais, optaram pela criação de um consórcio intermunicipal de saneamento. A 

constituição de um consórcio intermunicipal de saneamento é normatizada pela Lei nº. 11.107, de 

06 de abril de 2005, com fundamento no artigo 241 da Constituição Federal, redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, que dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos, a qual possibilitou que o consórcio entre os entes federativos 

tenha personalidade jurídica própria, permitindo que o mesmo tenha a segurança jurídica 

necessária para a execução do seu objeto. 

Neste entendimento, para operalizar a constituição de um consórcio regional de saneamento, os 

entes federativos iniciaram processo de negociação, onde ficou definido, no protocolo de 

intenções, a criação de uma entidade intermunicipal de direito público, com a atribuição precípua 

de planejar, regular e integrar as ações de gestão dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, bem como os demais serviços atribuídos pela politica de saneamento 

publico de interesse de cada Município. 

De fato, através da cooperação mútua entre esses municípios, é possível aperfeiçoar a prestação 

de serviços públicos de saneamento básico com qualidade e, sobretudo, com eficiência e 

economia, fins esses que devem ser almejados por todo e qualquer órgão público brasileiro. Os 

municípios devidamente consorciados passarão a contar com os seguintes benefícios: 

1) A regulação dos serviços de saneamento, atendendo a exigência da Lei Federal nº 

11.445/07. 

2) A representação, para tratar de assuntos de interesse comum perante entes, entidades e 

órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais; 

3) A prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no 

desenvolvimento de suas atividades, tais como: 

 

a) Solução dos problemas de saneamento básico; 

b) Elaboração de projetos e promoção de estudos de concepção; 
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c) planejamento de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais; 

f) Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) Formulação da política tarifária dos serviços de água e esgoto; 

h) Mediar intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos 

correlatos; 

j) Fomentar a instituição de Planos Municipais de Saneamento Básico, programas e projetos 

conjuntos destinados à conservação e melhoria das condições ambientais; 

k) Realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres; 

 

Inicialmente, quando o CISAB-RC foi concebido, se pensou num consórcio mais voltado para a 

gestão e execução dos serviços de saneamento básico, tendo a regulação dos serviços como 

mais uma das suas atribuições. Entretanto, após a constituição do consórcio, se observou a maior 

demanda dos municípios signatários não era pela gestão ou execução dos serviços de 

saneamento, pois todos já executavam o serviço de forma satisfatória, restando como demanda 

real e iminente a regulação dos serviços, até porque existia uma demanda legal, instituída pela Lei 

Federal nº 11.445/2007, que atribuiu obrigatoriamente às agências reguladoras à competência 

privativa para regular os serviços de saneamento básico. Diante deste novo paradigma, para o 

CISAB-RC possa operar a prestação dos serviços de fiscalização e regulação foi necessária à 

alteração do Contrato do Consórcio e por consequência, será novamente necessária à ratificação 

legislativa da alteração deste contrato. 

 

A alteração do Contrato de Consórcio consistiu basicamente para efetuar o realinhamento do 

mesmo para que o CISAB-RC pudesse atuar como agência reguladora nos termos da legislação 

pertinente, podendo assim exercer com plenitude todos os atos necessários à regulação, 

fiscalização e planejamento do saneamento básico nos municípios signatários. As principais 

modificações se deram no objetivo do consórcio e criação de um capítulo para regulação e 

fiscalização: 

 

CLÁUSULA SÉTIMA (Dos objetivos específicos). São objetivos do CISAB – RC: 

I – realizar a gestão associada de serviços públicos, plena ou parcialmente, através do exercício 

das atividades de regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico, aos 

Municípios consorciados; 

II – verificar e acompanhar, por parte dos prestadores dos serviços públicos de saneamento, o 

cumprimento dos Planos de Saneamento Básico dos Municípios consorciados; 

III – fixar, reajustar e revisar os valores das taxas, tarifas e outras formas de contraprestação dos 

serviços públicos de saneamento básico nos Municípios consorciados, a fim de assegurar tanto o 
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equilíbrio econômico-financeiro da prestação desses serviços, bem como a modicidade das taxas 

e tarifas, mediante mecanismos que induzam a eficiência dos serviços e que permitam a 

apropriação social dos ganhos de produtividade; 

IV – homologar, regular e fiscalizar, inclusive as questões tarifárias, os contratos de prestação de 

serviços públicos de saneamento básico nos Municípios consorciados; 

(...) 

 

TÍTULO II 

DA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

CAPÍTULO I 

DA GESTÃO ASSOCIADA DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

CLÁUSULA OITAVA (Da autorização da gestão associada dos serviços de saneamento básico 

de regulação e fiscalização). Os Municípios consorciados autorizam a gestão associada dos 

serviços públicos de saneamento básico, no que se refere à regulação e à fiscalização, pelo 

CISAB – RC, quando: 

I - prestados diretamente por órgão ou entidade da administração dos Municípios consorciados; 

II - autorizados nos termos do inciso I do § 1o do art. 10 da Lei federal nº 11.445/2007, ou objeto 

dos convênios referidos no inciso II do mesmo dispositivo; 

III - prestados por órgão ou entidade de um dos Municípios consorciados por meio de contrato de 

programa; 

IV - prestados por meio de contrato de programa firmado por Município consorciado; 

V - prestados por meio de contrato de concessão firmado por Município consorciado, nos termos 

da Lei federal nº 8.987/1995 ou da Lei federal nº 11.079/2004; 

VI - prestados por meio dos convênios e de outros atos de delegação. 

CLÁUSULA NONA (Da área da gestão associada de regulação e fiscalização). A gestão 

associada abrangerá a regulação e fiscalização dos serviços prestados de saneamento básico no 

âmbito dos territórios dos Municípios consorciados bem como no âmbito dos territórios de 

municípios não consorciados. 

Parágrafo único. Exclui-se do previsto no caput o território do Município em que a lei de ratificação 

tenha aposto reserva para excluí-lo total ou parcialmente da gestão associada de serviços 

públicos de saneamento básico. 

CLÁUSULA DÉCIMA (Da uniformidade das normas). Mediante a ratificação por lei do presente 

Protocolo de Intenções e a celebração do competente Contrato de Programa, o Município 
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consorciado reconhece a aplicabilidade de normas e procedimentos de disciplina da regulação e 

fiscalização dos serviços de saneamento em regime de gestão associada, editadas pelo CISAB – 

RC. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (Da transferência de competências). Para a consecução da 

gestão associada, mediante a celebração do competente Contrato de Programa, os Municípios 

consorciados e não consorciados transferem ao CISAB – RC o exercício das competências de 

regulação e de fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico. 

Parágrafo único. As competências dos Municípios consorciados e não consorciados, mencionadas 

no caput desta Cláusula, e cujo exercício se transfere ao CISAB – RC incluem, dentre outras 

atividades: 

I - a edição de regulamento, abrangendo as normas relativas às dimensões técnica, econômica e 

social de prestação dos serviços, a que se refere o artigo 23 da Lei federal nº 11.445/2007; 

II - o exercício de fiscalização e do poder de polícia relativo aos serviços públicos mencionados, 

especialmente a aplicação de penalidades por descumprimento de preceitos administrativos ou 

contratuais, bem como em casos de intervenção e retomada da operação dos serviços delegados, 

conforme condições previstas em leis e em documentos contratuais; 

III - a análise, fixação, revisão e reajuste dos valores de taxas, tarifas e outros preços públicos, 

bem como a elaboração de estudos e planilhas referentes aos custos dos serviços e sua 

recuperação; 

IV - a fixação, o reajuste de taxas e tarifas relativas aos serviços públicos de saneamento básico 

prestados nos Municípios consorciados; 

V - o estabelecimento e a operação de sistema de informações sobre os serviços públicos de 

saneamento básico na área da gestão associada, em articulação com o Sistema Nacional de 

Informações em Saneamento Básico (SINISA); 

VI - a arrecadação, pelo CISAB – RC, da Taxa de Regulação e Fiscalização. 

 

CAPÍTULO II 

DA GESTÃO ASSOCIADA DO PLANEJAMENTO INTEGRADO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (Da autorização da gestão associada dos serviços de 

saneamento básico de planejamento integrado). Os Municípios consorciados autorizam, também, 

a gestão associada, pelo CISAB – RC, dos serviços públicos de saneamento básico elencados na 

cláusula sétima deste protocolo de intenções e que não se refiram às atividades de regulação e 

fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (Da área da gestão associada de planejamento integrado). A 

gestão associada abrangerá o planejamento integrado dos serviços de saneamento básico no 
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âmbito dos territórios dos Municípios consorciados bem como no âmbito dos territórios de 

municípios não consorciados. 

Parágrafo único. Exclui-se do previsto no caput o território do Município em que a lei de ratificação 

tenha aposto reserva para excluí-lo total ou parcialmente da gestão associada de serviços 

públicos de saneamento básico. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (Da transferência de competências). Para a consecução da 

gestão associada do planejamento integrado, os Municípios consorciados transferirão ao 

Consórcio Público o exercício das respectivas competências através da celebração de contrato de 

programa específico. 

 

 A assinatura da alteração do contrato se deu em dezessete de dezembro de 2014, mas 

apenas em março de 2015 a última de ratificação da 1ª alteração do contrato foi sancionada. O 

próximo passo para o exercício das atividades ocorreu em abril de 2015, quando o Novo Estatuto 

do CISAB-RC foi aprovado em assembleia, o que viabilizou a realização de processo seletivo para 

contratação da equipe técnica de analistas de fiscalização e regulação. Efetivamente o início das 

atividades de Regulação e Fiscalização ocorreu em primeiro de julho de 2015, com a emissão da 

Resolução de Fiscalização e Regulação - CISAB-RC Nº 001, que dispõe sobre as regras para 

instalação e funcionamento dos Conselhos de Regulação e Controle Social, no âmbito dos 

municípios regulados pelo CISAB-RC. Em julho ainda começaram as visitas técnicas para fazer o 

diagnóstico da situação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos 

municípios. 

Em agosto de 2015, o CISAB-RC emitiu a Resolução De Fiscalização E Regulação – CISAB-RC 

Nº 002, onde estabelece condições gerais e procedimentos para solicitação de revisão e reajuste 

de tarifas, a serem observados pelas entidades públicas prestadoras de serviços públicos de 

saneamento básico nos municípios vinculados à regulação e fiscalização do CISAB-RC. Este foi o 

marco a partir do qual os municípios conveniados passaram a ter que obedecer para poder 

pleitear a revisão e reajuste tarifário, assim, as alterações no valor das tarifas, quer sejam 

decorrentes de revisão ou reajuste, estas deverão obedecer exclusivamente a critérios técnicos, 

eliminando toda e qualquer ação política do município. A isenção política do CISAB-RC aliada a 

uma abordagem técnica do problema garante ao consumidor final que o valor a ser pago como 

contraprestação pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário obedece ao 

princípio de modicidade tarifária, que, no entanto inviabilize a qualidade e sustentabilidade 

econômica dos serviços. 

Seguindo o procedimento disposto no ordenamento expedito pelo CISAB-RC, o SAAE de Itabirito 

requereu ao ente de fiscalização e regulação CISAB-RC, por meio do ofício SAAE/nº 

087/2015/PRES, datado de primeiro de dezembro de 2015, o reajuste das tarifas vigentes, 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1202 

juntamente com a documentação e informações pertinentes. O referido pedido fora acatado e por 

meio da Resolução De Fiscalização E Regulação – CISAB-RC Nº 008, recomendando um 

reajuste linear de 10,97% a ser praticado após trinta dias da publicação desta resolução em 

imprensa oficial, conforme determina o art. 39 da Lei Federal nº 11.445/07. 

Além da regulação tarifária, o CISAB-RC também atua estabelecendo padrões de qualidade na 

prestação dos serviços de saneamento que vinculam o comportamento dos prestadores de 

serviço. Esta normatização tem um duplo objetivo, pois além de garantir que o consumidor, 

usuário dos serviços, tenha assegurado um serviço público de qualidade e com os seus direitos 

resguardados, esse regulamento vinculam ainda os prestadores ao cumprimento das metas 

estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento, bem como aos padrões de potabilidade do 

Ministério da Saúde e dos padrões ambientais para o lançamento de efluentes. O instrumento 

normativo que estabelece as condições gerais de prestação dos serviços públicos de 

abastecimento de água tratada e de esgotamento sanitário, no âmbito dos municípios regulados 

pelo CISAB-RC é a RESOLUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO – CISAB-RC Nº 013, DE 

06 DE ABRIL DE 2016, resolução esta que está de acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor, lei Federal 8.078/90, com a Lei da Política Nacional de Saneamento Básico, Lei 

Federal nº 11.445/07, seu regulamento, o Decreto federal no 7.217/2010, bem como o Decreto 

federal no 5.440/2005, que define os procedimentos sobre o controle de qualidade da água de 

sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação 

ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano, com a Portaria do Ministério da 

Saúde no 2.914/2011, que dispõe sobre os procedimentos e responsabilidades relativos ao 

controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, a Resolução CONAMA n° 

357/05 e a Resolução CONAMA n° 430/11, que dispõem sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes.  

Esta Resolução no seu artigo segundo coloca de forma expressa o poder de polícia delegado ao 

CISAB-RC, pois além de estabelecer os procedimentos para a prestação dos serviços a contendo, 

dispõe que é o Consórcio o responsável pela sua fiscalização:  

 

Art. 2º Ao CISAB-RC compete regular e fiscalizar o cumprimento desta Resolução, bem 

como da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, nos termos das leis, regulamentos e contratos de delegação desses serviços, sem 

prejuízo de que outros órgãos públicos exijam seu cumprimento. (Grifo Nosso) 

 

 Poder de polícia este que foi conferido ao CISAB-RC quando o legislativo ratificou em lei 

o contrato de consórcio, que no inciso II do Parágrafo Único da Cláusula Décima Primeira de 
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forma expressa transfere o poder de polícia do executivo municipal, lhe dando competência para 

fiscalizar e punir: 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (Da transferência de competências). Para a consecução da 

gestão associada, mediante a celebração do competente Contrato de Programa, os Municípios 

consorciados e não consorciados transferem ao CISAB – RC o exercício das competências de 

regulação e de fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico. 

Parágrafo único. As competências dos Municípios consorciados e não consorciados, mencionadas 

no caput desta Cláusula, e cujo exercício se transfere ao CISAB – RC incluem, dentre outras 

atividades: 

(...) 

II - o exercício de fiscalização e do poder de polícia relativo aos serviços públicos 

mencionados, especialmente a aplicação de penalidades por descumprimento de preceitos 

administrativos ou contratuais, bem como em casos de intervenção e retomada da 

operação dos serviços delegados, conforme condições previstas em leis e em documentos 

contratuais. (Grifo Nosso). 

 

Nesta mesma Resolução, o Art. 48, determina que o prestador se adeque ao teor da norma e para 

tanto, deve adequar o seu regulamento de serviços e encaminhar para que o CISAB-RC ateste 

que o mesmo atende a norma, garantindo assim que os serviços serão prestados dentro dos 

padrões pré-estabelecidos. 

 

Art. 48. O prestador de serviços deverá disponibilizar manual ou regulamento de prestação dos 

serviços e atendimento, o qual deverá ser previamente aprovado pelo CISAB-RC. 

§ 1º O manual ou regulamento de prestação dos serviços e atendimento deverá ser encaminhado 

ao CISAB-RC no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da vigência desta Resolução. 

§ 2º O CISAB-RC deliberará no prazo de 90 (noventa) dias sobre a aprovação do referido manual 

ou regulamento. 

§ 3º Todas as alterações feitas pelo prestador no manual ou regulamento dos serviços, deverá ser 

enviada para aprovação pelo CISAB-RC. 

 

Em atendimento a esta exigência o CISAB-RC disponibilizou em seu site uma minuda tanto do 

Regulamento de serviços quanto do contrato de adesão onde são instituídos os procedimentos a 

serem adotados pelos prestadores de serviço em consonância com a referida Resolução de 

regulação.  
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Outra ferramenta disponibilizada pela Agência de Regulação é a ouvidoria, instituída para 

Resolução de Fiscalização e Regulação – CISAB-RC Nº 003/15, cujo objetivo é garantir uma 

gestão de regulação democrática, dando voz ao cidadão, usuário do sistema ou não, para que 

possa apresentar as suas reclamações, sugestões ou mesmos elogios. Em se tratando de 

reclamações, o ente de regulação irá apurar o caso e notificará o prestador de serviço para que se 

adeque, regularizando situação que originou a reclamação, sob pena de sofrer as sanções 

cabíveis. 

Neste sentido, de controle social exercido pelo ente de regulação não se confunde com o controle 

social exercido pelo Conselho Municipal de Saneamento básico, já que este último deverá ser 

feito através de um órgão colegiado, criado por lei, com representações dos titulares dos serviços, 

de órgãos governamentais relacionados ao saneamento, das prestadoras de serviços, dos 

usuários e de entidades da sociedade civil. A obrigatoriedade do controle social exercido pelo 

Conselho Municipal de Saneamento Básico decorre do Art. 47 da Lei Federal nº 11.445/07 

cominado com o Art. 34 do Decreto Federal nº 7.217/10, que inclusive imputa sanção ao 

município que não instituir o conselho até 31 de dezembro de 2014. O Conselho é um órgão 

colegiado que visa garantir à sociedade informações, representações técnicas e participações nos 

processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços 

públicos de saneamento básico, ou seja, é um órgão autônomo ao ente de regulação, mas que ao 

trabalhar em paralelo a este passa a ser garantidor de uma “gestão democrática” dos serviços de 

saneamento. 

 

Art. 34.  O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser instituído 

mediante adoção, entre outros, dos seguintes mecanismos: 

I - debates e audiências públicas; 

II - consultas públicas; 

III - conferências das cidades; 

IV - participação de órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política de 

saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação.  

§ 1º As audiências públicas mencionadas no inciso I do caput devem se realizar de modo a 

possibilitar o acesso da população, podendo ser realizadas de forma regionalizada.  

§ 2º As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que qualquer do povo, 

independentemente de interesse, ofereça críticas e sugestões a propostas do Poder Público, 

devendo tais consultas ser adequadamente respondidas.  

§ 3º Nos órgãos colegiados mencionados no inciso IV do caput, é assegurada a 

participação de representantes: 

I - dos titulares dos serviços; 
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II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor 

relacionadas ao setor de saneamento básico.  

§ 4º As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o inciso IV do caput 

poderão ser exercidas por outro órgão colegiado já existente, com as devidas adaptações da 

legislação.  

§ 5º É assegurado aos órgãos colegiados de controle social o acesso a quaisquer documentos e 

informações produzidos por órgãos ou entidades de regulação ou de fiscalização, bem como a 

possibilidade de solicitar a elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de 

decisões, observado o disposto no § 1o do art. 33.  

§ 6º Após 31 de dezembro de 2014, será vedado o acesso aos recursos federais ou aos 

geridos ou administrados por órgão ou entidade da União, quando destinados a serviços 

de saneamento básico, àqueles titulares de serviços públicos de saneamento básico que 

não instituírem, por meio de legislação específica, o controle social realizado por órgão 

colegiado, nos termos do inciso IV do caput. (Grifo Nosso) 

 

No âmbito do Município de Itabirito, o Conselho Municipal de Saneamento Básico foi criado pelo 

art. 36 da Lei Municipal nº 3041/14, devendo este ser informado e consultado a respeito das 

ações envolvendo o Saneamento, principalmente aquelas que impactam o usuário do sistema, 

como as tarifas, em especial. 

 

Art. 36º. Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento, como órgão superior de 

assessoramento e consulta da administração municipal, com função consultiva, no âmbito de sua 

competência, conforme dispõe esta lei.  

 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho visa mediante um estudo de caso diagnosticar a realidade da regulação dos 

serviços de Saneamento Básico em âmbito Municipal por Agências Reguladoras criadas sob a 

forma de Consórcio Intermunicipal. Observou se que o serviço local de Saneamento Básico de 

itabirito é concedido em regime de monopólio ao SAAE - Serviço Autônomo de Saneamento 

Básico, de acordo com a Lei Municipal nº 2.999/2014. Este serviço é constituída sob a forma de 

uma Autarquia Municipal. 

A Constituição da República delimita a competência Municipal para execução do Serviço, aliado 

ao entendimento de que a Lei Federal 11445/07 não veda a delegação da competência para 
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regulação das atividades a outro ente, é plenamente possível que a regulação dos serviços se dê 

em esfera diversa daquela que a executa, o que ao meu entender aumenta ainda mais a isenção 

política da Agência Reguladora.  

Observa se no Brasil ainda uma carência muito grande na regulação dos serviços de Saneamento 

por Agência Independente, fato este que se reflete diretamente numa ausência de controle dos 

serviços prestados, pois não há como o próprio mercado se autorregular, já que o serviço é 

prestado em regime de monopólio e o município como próprio prestador  não pode ser 

considerado como parte isenta, não detendo assim as prerrogativas necessárias para intervir na 

respectiva atividade econômica. Conforme se apurou, o maior problema é a ausência de uma 

Regulação Tarifária, infringindo assim os próprios conceitos de transparência e gestão pública, 

sob o paradigma da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Ante ao exposto, observa se que o Estado de Minas Gerais está destoando em relação aos 

demais Estados Membros no que se refere à Regulação setorial do Saneamento, pois até a 

criação do CISAB - RC dispunha apenas de uma Agência Reguladora criada em âmbito estadual, 

ARSAE que foi uma agência criada com o objetivo primordial regulamentar e fiscalizar a prestação 

dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário dos municípios 

atendidos pela COPASA-MG e pela COPANOR, ficando demais Municípios atendidos de forma 

subsidiariamente, ou seja, se expressamente concederem autorização à ARSAE-MG para a 

realização dessas atividades.  

Desta forma, o presente trabalho proporcionará uma fundamentação legal e doutrinária para 

viabilizar a criação de novas Agências Reguladoras criadas sob a forma de Consórcio 

Intermunicipal, bem como consolidar a legitimidade do CISAB - RC para exercer a regulação 

setorial do setor de Saneamento Básico. 
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RESUMO  

Grande parte das companhias de saneamento básico pratica o faturamento dos seus serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário através do modelo de tarifação mínima, que 

compreende a disponibilidade de uma quantidade mínima de água para consumo, cujo valor é 

cobrado mesmo que este não ocorra. Esta forma de cobrança tem sido muito questionada por 

consumidores e órgão de defesa do consumidor, pelo simples motivo de pagar o que não foi 

consumido.  Esta condição tem levado as empresas de saneamento a buscar uma nova forma de 

tarifação mais justa, sem prejudicar os consumidores e que proporcione o equilíbrio econômico-

financeiro das atividades. Observada esta tendência, apresentamos nesse trabalho um exemplo 

prático de um modelo alternativo de faturamento dos serviços prestados por uma companhia de 

saneamento brasileira, compreendendo a descrição do método de estudo, as dificuldades, os 

pontos negativos e positivos, onde foi substituída a forma de cobrança da tarifa mínima pela forma 

binária, composta pela de cobrança de uma tarifa de disponibilidade dos serviços denominada 

TBO (Tarifa Básica Operacional) somada ao consumo micromedido, efetivamente consumido. 

Palavras-chave: Tarifa, tarifa binária, básica, operacional, histograma, consumo, economias, 

mínimo, Samae, saneamento, Jaraguá do Sul. 

 

INTRODUÇÃO 

A Lei 11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico define: 

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira 

assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:  I - de 
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abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e outros 

preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos 

conjuntamente. 

Com base no regramento legal, a forma de cobrança por tarifação mínima (consumo mínimo) vem 

sendo questionada por muitos órgãos de defesa do consumidor no Brasil como incorreta, pois não 

admite a cobrança pelo consumo efetivo do usuário. Já existem algumas ações do Ministério 

Público sobre companhias de saneamento a fim de impedir a forma de cobrança por consumo 

mínimo. Quando isso acontece, à decisão dos promotores e juízes resultam em aplicação 

imediatamente, sem um tempo de estudo tarifário e impacto econômico-financeiro que essa 

alteração irá trazer a companhia de saneamento. 

O modelo de tarifação dos serviços de saneamento pelo modelo binários, composto por uma 

Tarifa de Disponibilidade ou Tarifa Básica Operacional (TBO) somada ao consumo micromedido é 

uma tendência no Brasil, deixando-se de faturar os serviços pelo critério de consumo mínimo de 

água (normalmente até 10m³ ao mês), em que pagam por um volume mínimo, mesmo que não 

tenham consumido.  

A TBO caracteriza-se por uma tarifa de disponibilidade dos serviços ao usuário, compreendendo 

exclusivamente os custos fixos e investimentos necessários para permitir ao consumidor, o uso 

dos serviços quando desejado. O diferencial do modelo binário compreende a elaboração de um 

estudo tarifário completo com projeção de no mínimo 10 anos, levantando todos os custos de 

produção e investimentos para se chegar a um valor de TBO onde a companhia possa manter os 

serviços essências sem ter prejuízo e sem prejudicar o cliente.  

 Algumas companhias de saneamento no Brasil já adotaram este modelo de cobrança, podendo-

se citar como exemplo Jaraguá do Sul no estado de Santa Catarina, onde foi realizado um estudo 

tarifário completo para chegar ao valor correto da TBO e também um acompanhamento antes e 

após a implantação da TBO para verificar o equilíbrio econômico-financeiro proporcionado por 

esta medida. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para se chegar a um valor de TBO sustentável para a companhia deverá ser feito um estudo 

equilíbrio econômico-financeiro para que o novo valor a ser aplicado não traga prejuízos ou 

redução da capacidade de investimento. Esse estudo deverá abranger custos, investimentos, 

capacidade de produção, depreciação e perfil de consumo da população.  
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Tabela 1 – Lista de Informações para o estudo tarifário 

Descrição Histórico Projeção 

Volume de Produção 03 Anos 20 Anos 

Custos Fixos e Variáveis 03 Anos 20 Anos 

Faturamento e Inadimplência 01 Ano 20 Anos 

Evolução das ligações e economias 01 Ano 20 Anos 

Evolução das Redes de Água e Esgoto 03 Anos 20 Anos 

Ativos e Depreciação Atualizado 05 Anos 

Investimento  20 Anos 

 

Na tabela 1 são apresentados os principais itens para a realização do estudo, sendo que o 

período a ser utilizado como parâmetro deverá ser analisado conforme desejo da companhia, 

recomendando-se uma projeção para 10 anos. Os períodos estipulados foram aplicados nos 

estudos do Samae de Jaraguá do Sul. 

Muito importante para o estudo é identificar o cenário do perfil de consumo no município, 

utilizando um período mínimo de 12 meses. Recomenda-se que este processo seja feito através 

de histogramas de consumo que deverão conter a quantidade de economias por faixa de 

consumo e separadas por categorias. 

 

Tabela 2 – Analise de perfil de consumo 

Faixa Economias Porcentagem 

0m³ a 8 m³ 25704 41,98% 

9m³ a 15 m³ 24077 39,33% 

16m³ a 30 m³ 10019 16,37% 

31m³ a 45 m³ 936 1,53% 

46m³ a 60 m³ 185 0,30% 

61m³ a 100 m³ 145 0,24% 

101 acima 156 0,25% 

Total de Economias 61222 100% 

 

A tabela 2 representa um modelo de perfil de consumo de uma companhia, contendo o perfil 

detalhado por faixa de consumo, cujas informações foram oriundas do Samae de Jaraguá do Sul. 

Nesse caso a maioria dos consumidores está nas faixas 01 e 02, representando 80% do histórico 

de consumo. No exemplo do Samae de Jaraguá do Sul foi escolhida a faixa 8 m³ como valor de 

referência haja vista que nesta faixa está o maior número de economias. 
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Com as informações coletadas, deve-se analisar os custos fixos, investimentos em curto, médio e 

longo prazo, depreciações, amortizações e capacidade de endividamentos para se chegar ao 

valor a um modelo tarifário por disponibilidade que será sustentável para a companhia e 

disponibilize uma tarifa módica aos usuários, com a sua consequente satisfação. Na alteração da 

forma de cobrança será inevitável que alguns usuários pagarão menos do que vinham pagamento 

na forma de cobrança por tarifação mínima. O diagnóstico do perfil de consumo permite esse que 

este estudo proporcione os subsídios técnicos para a definição da faixa de consumo de referência. 

No caso do Samae de Jaraguá do Sul, foi escolhida a faixa de 8 m³ por economia, a qual 

representa 41,98% do total das economias. 

É indispensável que após o estudo de equilíbrio-financeiro seja elaborada planilha com a 

composição ideal de tarifação para a simulação em histograma de consumo, baseada nos últimos 

12 meses de faturamento, para verificação a aderência do estudo através da análise  dos valores 

da TBO e das faixas de consumo constantes do estudo tarifário são suficiente para manter o 

equilíbrio-financeiro. 

A figura 1 demonstra o exemplo de tarifação e os valores apresentados no estudo. O valor da 

TBO representa a parcela fixa, coerente à disponibilidade do serviço, cobrada por economia. 

Adicionalmente, aplicam-se  o consumo efetivo, o qual deve ser contabilizado nas faixas de 

consumo.  

Na simulação do modelo no Samae de Jaraguá do Sul, foi realizado um monitoramento 

comparando-se o faturamento da tarifa binária (TBO + consumo efetivo) e o faturamento por 

consumo mínimo, para verificação quanto a projeção tarifária da figura 1 e sua sustentabilidade, 

de forma a permitir os ajustes nas faixas de consumo para equilibrar os saldos. 

 

Figura 1 – Modelo de faturamento apresentando no Samae de Jaraguá do Sul. 

 

 

Observada a tendência de redução do consumo efetivo em razão da possibilidade de economia 

por parte dos usuários, o modelo binário deve admitir um acréscimo de 02% a 05% nas projeções 

de faturamento como margem de segurança e garantia do equilíbrio econômico-financeiro. 

Após o inicio do faturamento pelo modelo binário, recomenda-se um monitoramento por pelo 

menos 12 meses para eventuais ajustes. Utilizando os histogramas de consumo e realizando 
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simulações de faturamento, deve-se verificar se o modelo de cobrança está proporcionando o 

equilíbrio econômico-financeiro e se há evidências de redução de consumo por parte dos 

usuários. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A forma de tarifação pelo método binário (TBO + consumo efetivo) proporciona aos usuários um 

sentimento de justiça quanto à cobrança dos serviços prestados, facultando a este, a possibilidade 

de redução de suas despesas, a partir de um esforço na economia de consumo de água, 

proporcionado pela racionalização do uso da água. 

Para a companhia de saneamento, o modelo remete a uma atenção máxima quanto à 

manutenção de um parque de hidrômetros confiável e moderno, pois o faturamento está 

diretamente dependente desta infraestrutura. Outro aspecto importante compreende a gestão 

comercial dos serviços, a qual exige uma atenção não menos importante, pois cada metro cúbico 

deve ser tratado com máximo cuidado. 

A tabela 03 mostra os resultados obtidos em Jaraguá do Sul - SC, com a comparação das duas 

formas de cobrança. Nos meses de 01 a 07 a cobrança foi realizada pelo consumo mínimo com 

uma simulação em paralelo pelo sistema binário. A partir do mês 08, foi iniciada a cobrança pelo 

sistema binário (TBO + consumo efetivo), onde se observou que em média, não houve perdas de 

faturamento. 

 

Tabela 3 – Comparação de Faturamento 

Mês Com. Mínimo(10m3)  Binária(TBO+CE) Diferença Média 

01  R$ 3.375.969,88   R$ 3.514.554,69   R$ 138.584,82  3,94% 

02  R$ 3.625.933,34   R$ 3.773.281,16   R$ 147.347,83  3,91% 

03  R$ 3.981.035,21   R$ 4.183.876,89   R$ 202.841,68  4,85% 

04  R$ 3.625.830,55   R$ 3.754.322,42   R$ 128.491,87  3,42% 

05  R$ 3.992.372,36   R$ 4.223.758,15   R$ 231.385,79  5,48% 

06  R$ 3.622.449,49   R$ 3.752.156,61   R$ 129.707,12  3,46% 

07  R$ 3.542.695,96   R$ 3.618.396,48   R$ 75.700,51  2,09% 

08  R$ 3.730.162,48   R$ 3.849.267,74   R$ 119.105,26  3,09% 

09  R$ 3.834.672,65   R$ 4.003.454,82   R$ 168.782,17  4,22% 

10  R$ 3.981.684,55   R$ 4.155.390,40   R$ 173.705,85  4,18% 

11  R$ 3.840.943,35   R$ 4.007.222,94   R$ 166.279,59  4,15% 

12  R$ 3.938.708,74   R$ 4.085.841,06   R$ 147.132,32  3,60% 

Total  R$ 45.092.458,56   R$ 46.921.523,35   R$ 1.829.064,79  3,90% 

Média  R$ 3.757.704,88   R$ 3.910.126,95   R$ 152.422,07  3,90% 
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Para usuário dos serviços, este tem como resultado o pagando pelo que efetivamente consumiu, e 

ao mesmo tempo o incentivo para racionalizar o uso do recurso hídrico, e por consequência pagar 

um pouco menos pelo serviço de saneamento.  

 

Figura 2 – Comparação de Consumo Samae de Jaraguá do Sul 

 

 

A figura 2  demonstra que de forma geral as faixas de consumo pouco se alteraram após o inicio 

do faturamento pelo sistema binário. A expectativa da aplicação do modelo era de uma redução 

do volume consumido em torno de 2 a 5%. Entretanto no caso especifico de Jaraguá do Sul, 

notamos que o consumo não diminuiu, tendo como consequência um acréscimo de receita que 

poderá sustentar eventuais variações ao longo do tempo. 

 

CONCLUSÃO 

Para o sucesso na implantação de um modelo de tarifa binária com base na TBO e consumo 

efetivo, deverá ser realizado um amplo e detalhado estudo, envolvendo dados de desempenho 

comercial, dados de consumo, custos, investimento, entre outros elementos que definirem o 

equilíbrio econômico-financeiro da companhia. 

O propósito da aplicação do modelo tem como destaque proporcionar aos usuários dos serviços 

cobrança por critérios mais justos e que permitam a redução de despesas a partir da redução de 

consumo. O modelo contempla uma componente social importante, pois atinge especialmente as 

categorias de consumo mais baixas. 

O monitoramento dos resultados através do acompanhamento do consumo, faturamento e as 

respectivas simulações são fundamentais para a implantação do modelo.  
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RESUMO 

O protesto extrajudicial tem se mostrado como um instrumento muito eficaz para a recuperação de 

crédito nas relações comerciais, entretanto, apenas recentemente o instituto passou a adotado 

pelo poder público. Quando comparado ao processo executivo é mais rápido e mais barato. A 

aplicação desse instituto ao direito público, com o protesto das certidões da dívida ativa, 

aumentaria a eficiência da fazenda pública em cobrar os seus créditos tributários. O montante de 

créditos inscritos em dívida ativa gera um passivo considerável para os prestadores de serviço de 

saneamento, fato este que compele os gestores públicos a criar mecanismos eficazes para 

executar a respectiva cobrança.  

Palavras Chaves: Protesto extrajudicial, Protesto de CDA, Recuperação de crédito tarifário; 

Saneamento Básico. 

 

INTRODUÇÃO 

Quando discutimos a importância dos Serviços de Saneamento, devemos focar na sua expansão 

tanto no ponto de vista quantitativo, como a sua abrangência em nível nacional, regional ou 

mesmo local, quanto na qualidade dos serviços que são oferecidos à população. Assim, ao se 

falar em universalização do saneamento ou da qualidade do serviço prestado, vem logo a questão 

econômica financeira, ou seja, o custeio dos serviços. Diretamente ligado ao aporte dos recursos 

está a recuperação dos créditos tarifários não pagos. 

O presente trabalho trata da possibilidade do protesto, instituto de direito privado, ser aplicável ao 

direito público para recuperação de crédito tarifário. A lei que o regulamenta, Lei 9.492/97, permite 

que sejam protestados não só de títulos de crédito, mas também outros documentos de dívida e 

as certidões da dívida ativa. O protesto extrajudicial tem se mostrado como um instrumento muito 

eficaz para a recuperação de crédito quando comparado ao processo judicial, além de ser mais 

rápido e mais barato. A implementação do protesto das certidões da dívida ativa aumentaria a 

eficiência dos prestadores de serviço de saneamento em cobrar os seus créditos tarifários. A 
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inépcia da cobrança do montante da dívida ativa além de comprometer a saúde financeira do 

prestador de serviços é crime previsto na lei de Responsabilidade Fiscal, sem falar na questão de 

justiça com os usuários adimplentes, que pagam muito, exatamente porque outros que deveriam 

pagar, não pagam. Neste paradigma de escassez de recursos, é necessário que o prestador de 

serviços de saneamento, crie mecanismos alternativos e eficazes para a cobrança dos seus 

créditos, onde aparece o Protesto Extrajudicial como uma importante ferramenta. 

 

MATERIAL E METODOS 

A metodologia mais adequada a este tipo de estudo é a análise teoria da própria legislação e da 

doutrina, fazendo comparações com a jurisprudência, que sempre nos pode dar luz sobre temas 

ainda obscuros no direito, como o que está em questão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Com o advento da lei 9.492/97(BRASIL, 2007) o instituto do protesto de títulos ganhou um alcance 

bem maior, pois o leque de títulos e documentos passíveis de serem protestados foi aumentado. 

Essa mudança deve ser vista sob uma perspectiva moderna. Isso porque apesar do protesto, 

inicialmente não ter a recuperação do crédito como principal proposta, é inegável a força do 

protesto de títulos neste sentido. 

O protesto extrajudicial de dívidas tarifárias ainda é um tema novo e controverso, que vem 

dividindo a doutrina e promovendo embates judiciais entre a fazenda pública e os contribuintes 

inadimplentes. O presente trabalho visa esclarecer esse tema ainda pouco explorado pela 

doutrina, visto que existentes apenas alguns artigos sobre o assunto. Recentemente, em 

novembro de 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI – 5135, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, que 

o protesto de CDA é constitucional, estabelecendo a possibilidade das certidões da dívida ativa 

serem levadas a protesto como forma alternativa ao ajuizamento da execução fiscal propriamente 

dita.  

É notório que a Justiça está sobrecarregada, com um volume de processos em montante muito 

superior à sua capacidade material e humana: faltam recursos, servidores, juízes, prédios, 

computadores, etc. A Justiça padece dos mesmos males que afligem os demais órgãos públicos. 

É, portanto, necessário criar mecanismos alternativos e eficazes para a cobrança das tarifas 

devidas ao prestador dos serviços de saneamento, de modo a ser feita justiça com as pessoas 

que pagam suas tarifas em dia. Essas pessoas pagam muito, exatamente porque muitas outras 

pessoas deveriam pagar, mas não pagam. Nesse sentido, Marcos Santos defende o protesto 

como solução alternativa à execução, conforme é observado no trecho: 
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 “... recai sobre o protesto de títulos a solução do conflito pelo meio extrajudicial quando não 

resolvido pelos caminhos judiciais. Sob esta ótica, o protesto de títulos tornou-se o meio mais forte 

de cobrança extrajudicial. O protesto de um título confere ao devedor um ônus moral e social, em 

face da restrição imediata ao crédito. Por esse motivo, diz-se que o protesto tornou-se um meio de 

cobrança.” (2008) 

Dados obtido junto ao Cartório de Protesto de Itabirito - MG, atestam a eficiência do protesto na 

recuperação de crédito, onde percebe-se que nos primeiros três dias úteis após o protocolo do 

título 52% dos títulos já foram solucionados e esse índice sobe para acima dos 65% se contarmos 

com os cancelamentos efetuados ao longo dos cinco anos subseqüentes. Fato atestado também 

por Fachada, Figueiredo e Lundberg em recente estudo, onde ficou provado que a cobrança 

extrajudicial além de mais célere, barata e eficiente(2003). 

A eficiência do protesto é devido à negativação de crédito junto a entidades de proteção ao 

crédito. Esta negativação decorre de certidão positiva emitida em virtude do protesto regular do 

título. O legislador elegeu o protesto para conferir veracidade às informações prestadas pelas 

entidades de proteção ao crédito, justamente por ser um ato solene e formal de comprovação de 

uma impontualidade creditícia, conforme dispôs no §2º do art. 24 da Lei 9.492/97 (BRASIL, 2007), 

modificado pela Lei 9.841/99, in verbis: 

“... somente serão prestadas informações restritivas de crédito oriundas de títulos ou documentos 

de dívidas regularmente protestados cujos registros não foram cancelados." 

No Brasil, existem várias entidades que visam a proteção ao crédito, que analisam a conduta e 

grau de idoneidade dos clientes no mercado de crédito. O relacionamento entre a instituição 

financeira e a fonte de informação é de vital importância para o mercado, isso inclusive leva a 

segmentação do mercado financeiro, com uma ampla variação nas taxas de juros. Conforme 

estudo do BNDES, “Os bancos utilizam dois tipos de informação para tomar as decisões de 

empréstimos nesse segmento: primeiro, informações negativas e positivas fornecidas pelos 

bancos de dados e outros credores; e, segundo, dados coletados pelo próprio banco” (PINHEIRO 

e MOURA, 2001). 

As corregedorias de justiça de diversos estados coadunam com o entendimento favorável ao 

protesto de CDA, inclusive ditando provimentos para a sua regulamentação atendendo a 

recomendação expressa do Conselho Nacional de Justiça, em: 

Os tribunais de Justiça (TJs) deverão editar ato normativo que regulamente a possibilidade de 

protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa por parte da Fazenda Pública. Essa é a 

recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ a todos os TJs do país. O objetivo da 

medida - aprovada na 102ª sessão plenária do CNJ realizada no dia 06 de abril - é agilizar o 

pagamento de títulos e outras dívidas devidas ao governo, inibir a inadimplência e contribuir para 
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a redução do volume de execuções fiscais ajuizadas, o que resultará na melhoria da prestação 

jurisdicional e na diminuição dos gastos públicos com a tramitação de ações dessa natureza 

Entendimento este resultou na seguinte decisão, na 103ª Sessão: 

"Em prosseguimento ao julgamento, após o voto vista do Conselheiro Paulo Tamburini, o 

Conselho, por maioria, reconheceu a legalidade do protesto extrajudicial da certidão de dívida 

ativa tal como apresentado no voto da Relatora, sem a edição do ato normativo correspondente. 

Vencidos os Conselheiros Milton Nobre, Nelson Tomaz Braga, José Adonis, Jefferson 

Kravchychyn, Jorge Hélio e Marcelo Neves. Presidiu o julgamento o Ministro Gilmar Mendes. 

Plenário, 6 de abril de 2010." 

O paradigma firmado pelo CNJ teve como base a a recomendação do Tribunal de Contas da 

União – TCU no acórdão 3.053/2009 – Plenário: 

“(...) 

9.7. recomendar à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que envide esforços no sentido de 

avaliar a utilização de mecanismos mais eficientes na cobrança administrativa da dívida ativa do 

FGTS, tais como cobrança administrativa via boleto bancário ou protesto do título da CDA – 

Certidão da Dívida Ativa, no sentido de incrementar a recuperação de valores reduzidos (até R$ 

10 mil), evitando também a prescrição de créditos e aumentando a arrecadação regular pelo efeito 

da expectativa de cobrança; 

(...).” 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por 

meio da Portaria Conjunta nº 373, de 2014, recomenda também o Protesto extrajudicial, baseado 

na maior eficiência do protesto, quando comparada a execução fiscal, como apresenta um custo 

muito inferior, em: 

Segundo apuração feita pelo TJMG, o tempo médio de tramitação de uma execução fiscal 

municipal é de 4,4 anos, enquanto uma execução estadual dura em torno de 10,8 anos e uma 

execução Federal, 8,4 anos. Estes dados mostram o longo tempo gasto para se efetivar uma 

execução fiscal, o que acarreta altos custos: cada execução custa R$ 4.000,00, em média, aos 

cofres públicos. 

Nas palavras do Dr. André Luiz Alves de Melo, promotor de Justiça, em artigo publicado na 

internet: “Se um prefeito optasse por fazer uma obra, usando material menos eficiente e mais 

caro, certamente seria processado por improbidade. Mas o meio jurídico vem entendendo que o 

prefeito pode optar por usar um meio ineficiente e caro (execução fiscal), que custa em torno de 

R$ 4.000,00 para o erário e R$ 1.500,00 para o devedor (custas e honorários), mas tem eficiência 

de menos de 20%, ao invés de utilizar o protesto fiscal, que tem custo zero para o estado, apenas 

R$ 100,00 para o devedor e 80% de eficiência.” 
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Vale ainda salientar que a Lei n. 8.429, de 02.06.1992, Lei de Improbidade Administrativa, 

estabelece como infração a negligência do agente arrecadador no ofício de cobrança de tributos, 

em: 

 Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento 

ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

(...)        X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz 

respeito à conservação do patrimônio público; 

Entendimento este reiterado A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n. 101, de 

04.05.2001, que determina a obrigação aos administradores na efetiva cobrança de receitas: 

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 

previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da 

Federação. 

Diante das referidas determinações legais, não pode o gestor público negligenciar a cobrança dos 

seus créditos, cabendo apenas a decisão do maio a ser utilizado. A recomendação das 

Corregedorias de Justiça e dos Tribunais de Contas vão no sentido de dar preferência ao protesto, 

mesmo sabendo que nada impede que se ingresse em juízo para ajuizar uma ação de excussão 

fiscal, mesmo que a CDA já tenha sido protestada. 

 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, conclui se que o protesto da certidão da dívida ativa (CDA) não só é 

juridicamente possível, pois existe permissivo legal, como é ser recomendado pelos tribunais de 

contas como uma forma alternativa e viável à execução fiscal, existindo ainda orientação 

jurisprudencial favorável do excelso Superior Tribunal de Justiça. O protesto extrajudicial em nada 

fere o ordenamento pátrio e a sua prática trará benefícios ao prestador de serviços de 

saneamento, pois é um procedimento mais barato e rápido, além de ser mais efetivo, sem falar no 

benefício à sociedade, quer seja pela recuperação dos créditos o que trará benefícios ao 

judiciário, bem como pelo desafogamento do judiciário, já que as ações de execução fiscal 

correspondem à maior parcela do congestionado judiciário estadual. Assim, o protesto de CDA 

desponta como uma ferramenta de recuperação de crédito rápida e a baixo custo, pois o poder 

público não paga os emolumentos.  

Outra crítica comum ao protesto da CDA, é que o protesto extrajudicial é um método coercitivo de 

cobrança. O que dizer então da execução fiscal, já que neste segundo caso o devedor é citado 

para pagar, sob pena de penhora dos seus bens, e a conseqüente alienação desses bens em 

hasta pública. Tal procedimento configura-se como uma sanção muito mais grave por parte do 

prestador de serviço. Receber a visita do oficial de justiça a fim de penhorar os seus bens ou ter 
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sua conta corrente bloqueada é muito pior do que ser inscrito nos cadastros de proteção ao 

crédito como no caso do protesto. 

Na vida moderna, independentemente do usuário exercer ou não atividade mercantil, ser pessoa 

física ou jurídica, a disponibilidade de se obter crédito junto a entidades financeiras tornou quase 

uma condição “sine qua non” para o seu sucesso. Portanto, o protesto, ao reunir as qualidades de 

celeridade, baixo custo e restrição de crédito do devedor, passa a ser um instrumento muito eficaz 

de cobrança, largamente utilizado pelos credores privados, mas ainda subutilizado pelos 

prestadores de serviço de saneamento. 

Deve se ressaltar ainda que o gestor público tem o dever executar a cobrança dos seus créditos 

de forma eficiente sob pena de incorrer em nas penas de improbidade administrativa. Neste 

entendimento o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em ato conjunto com o Tribunal de Contas do 

Estado de Minas gerais recomenda o protesto extrajudicial como o meio alternativo e eficiente 

para promover esta recuperação de crédito. 
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RESUMO 

A sociedade brasileira apresenta um anseio crescente pela prestação dos serviços de 

Saneamento Básico de qualidade. Neste contesto, as agências de Regulação vêm para garantir 

que o Serviço Público seja prestado dentro dos seus princípios basilares, garantindo assim a sua 

adequação à legislação, que vai além das questões consumeristas, já que este deve ser prestado 

em favor de toda a sociedade. Neste ponto, quando se fala quer seja de universalização ou de 

qualidade do serviço prestado, vem logo a questão econômica financeira, ou seja, o custeio dos 

serviços.  Neste ponto, em razão do princípio da legalidade, no qual todos os prestadores de 

serviço público estão vinculados, o conhecimento da natureza jurídica da cobrança pelos serviços 

prestados passa a ter uma grande importância em razão do tratamento jurídico caso seja tarifa ou 

taxa. 

Palavras-chave: Saneamento Básico, Itabirito, Direito tributário, Agencia Reguladora. 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade brasileira apresenta um anseio crescente pela prestação dos serviços de 

Saneamento Básico de qualidade. No entanto, quando discutimos a importância dos Serviços de 

Saneamento, não podemos focar apenas na sua expansão no ponto de vista quantitativo, como a 

sua abrangência em nível nacional, regional ou mesmo local, já que tão importante quanto é a 

qualidade dos serviços que são oferecidos à população. Neste ponto, quando se fala quer seja de 

universalização ou de qualidade do serviço prestado, vem logo a questão econômica financeira, 

ou seja, o custeio dos serviços. Em razão do princípio da legalidade, no qual todos os prestadores 

de serviço público estão vinculados, o conhecimento da natureza jurídica da cobrança pelos 

serviços prestados passa a ter uma grande importância, pois se o mesmo tiver uma natureza 

tributária este terá um tratamento jurídico totalmente diferente daquele que for considerado preço 

público, que é o caso das tarifas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia mais adequada a este tipo de estudo é a análise teoria da própria legislação e da 

doutrina, fazendo comparações com a jurisprudência, que sempre nos pode dar luz sobre temas 

ainda obscuros no direito, como o que está em questão. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

A intervenção na política tarifária do prestador dos serviços de saneamento talvez seja a atividade 

da agencia de regulação que cause maior impacto ao consumidor. Por consequência, a definição 

das Tarifas seja o ponto nefrálgico dentro da intervenção estatal sob os serviços de saneamento, 

não importa o modelo de concessão. Inclusive, será por meio de uma política tarifária que a 

operadora dos serviços irá mediante subsídios cruzados implantar a universalização e garantir a 

acessibilidade do serviço à população. Neste raciocínio, as tarifas devem representar um valor 

justo, que represente o custeio dos serviços, nem baixa demais a ponto de violar a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ocasionando uma gestão temerária, comprometendo a sustentabilidade 

econômica da prestadora e muito menos inflacioná-las com a finalidade de favorecimento indevido 

das concessionárias, implicando o enriquecimento sem causa, violando o Princípio da Modicidade, 

positivado no §1º do Art. 6º da Lei de Concessões e Permissões de serviços Públicos, Lei Federal 

nº 8987/95.  

Apesar de haver discordância na doutrina brasileira quando se trata da remuneração dos serviços 

de Saneamento quanto da forma de prestação, seja ele prestado diretamente pelo Estado ou 

delegada a terceiros, mas a maior repercussão recai na natureza jurídica da remuneração 

percebida pela prestação dos serviços de saneamento básico, que poderá ter natureza de tributo 

ou de tarifa. Vitor Rhein Schirato, em seu artigo onde apresenta a distinção da forma de 

remuneração dos serviços apresenta a seguinte explanação a respeito da remuneração por taxa: 

A remuneração através de taxa somente pode ser instituída para serviços públicos específicos e 

divisíveis efetivamente prestados (usufruídos pelos usuários) ou postos à disposição (não 

necessariamente usufruídos), ou seja, para atividades públicas essenciais determinadas e cujos 

usuários sejam determináveis ou determinados. Por exemplo, o serviço de saneamento básico é 

um serviço específico e divisível, uma vez que é atividade autônoma cujos usuários são 

perfeitamente determináveis, podendo ser remunerado por taxa.  (Grifo Nosso) 

Já o preço público não tem natureza tributária, tendo em princípio, natureza contratual, constituído 

como receita originária e facultativa oriunda da contraprestação pelo particular por um bem, 

utilidade ou serviço. O preço público tem como característica, que o seu valor deve ser calculado 

de modo que a sua arrecadação cubra toda a despesa, podendo, no entanto, haver para 

diferentes categorias de usuários, característica esta típica do direito privado, decorrente dos 

contratos bilaterais. No entanto, os Tribunais tem consolidado o entendimento que os preços 
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públicos decorrentes da prestação de serviços públicos de natureza essencial como água e 

esgoto são compulsórios, contrariando a doutrina civilista.  

Conforme se observa, o assunto é controverso tanto na doutrina, como no judiciário, onde matéria 

é alvo de constante análise nos tribunais superiores brasileiros, entretanto os julgados não 

demonstravam um entendimento sólido e pacífico na sua determinação por meio critérios firmes. 

Dada a dificuldade do discernimento na definição das atividades estatais que devem ser 

remuneradas pela cobrança de taxa ou preço público. Geralmente, os tribunais atuam 

casuisticamente, por esse motivo serão exemplificados alguns dos casos mais emblemáticos que 

demonstram a dissonância apresentada. Vale ressaltar que os exemplos seguintes, em alguns 

momentos terão a mesma discussão como objeto, contudo, apresentarão composições diferentes, 

mesmo que sob os mesmos pressupostos jurídicos. 

O julgado paradigma que uniformizou o entendimento do Supremo no sentido de reconhecer a 

natureza jurídica da remuneração dos serviços de saneamento como preço público em vez de 

taxa, data de 1963, quando então vigente a Constituição de 1946, tendo como relator o Ministro 

Hermes Lima, in verbis: 

 

"MANDADO DE SEGURANÇA CONTRATO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONCEITUA UMA QUESTÃO FEDERAL A 

INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJA IMPOSTO, TAXA E PREÇO PÚBLICO. ESSA DISTINÇÃO E 

NECESSÁRIA PARA SE CONHECER ONDE SE SITUAM AS RENDAS INDUSTRIAIS DO 

ESTADO. 

 

A exigência do convívio coletivo impõe ao Estado a organização de serviços gerais. Os problemas 

relativos a esses serviços nascem de necessidades comuns e se o Estado tem deles a iniciativa e 

pela natureza das funções sociais que exerce. Nada fazendo para ganhar dinheiro, o Estado 

colabora para a manutenção e financiamento dos mesmos serviços em beneficio de todos. 

Desses serviços derivam as rendas industriais do Estado. Desse modo, tudo quanto cair na 

rubrica das rendas industriais do Estado é preço público escapando, portanto, às exigências do 

art. 141, par 34 da Constituição. As contraprestações cobradas pelo Departamento Sanitário do 

Estado pelos usuários das redes de água e esgotos do Recife são preço público, pois, nem toda 

contribuição por serviços prestados é taxa, conforme esta no art. 30 da Constituição que diz 

competir à União, ao Distrito Federal, aos Estados e Municípios cobrar contribuição de melhoria, 

taxas e quaisquer outras rendas que possam provir do exercício de suas atribuições e da 

utilização de seus bens e serviços. A contraprestação pela utilização da rede de águas e esgotos 

corresponde à utilização de um bem e serviço instalado e operado pelo Estado. A renda dessas 

contraprestações não vem de taxa, mas de um pagamento que, na técnica fiscal e administrativa, 
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se denomina preço público. Além disso, a cobrança determinada pelo departamento de 

saneamento do estado estava autorizada pela lei n 3.821 de 21.12.60. “(RE n.º 54.491/PE, Rel. 

Min. Hermes Lima, DJ de 15.10.1963) (Grifo Nosso). 

Apesar do Supremo Tribunal federal ter consolidado esse entendimento em relação a água e 

esgoto prestados por entidades públicas ou para estatais, pois no caso das concessionárias 

privadas, a própria Lei de Concessão, Lei Federal nº 8.987/1995, fala expressamente que os 

serviços no Art. 9º: 

Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da 

licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. 

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, continuava a considerar a natureza tributária da 

contraprestação dos serviços, como se observa no voto do Ministro José Delgado ao julgar o 

Resp. 848287. Este entendimento se baseava na premissa de que a natureza jurídica de taxa 

decorre do próprio serviço público concedido, pois com cunho obrigatório, a prestação exigida do 

contribuinte pelo serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto é por consequência um 

serviço imperioso, diferentemente das relações privadas, onde o consumidor pode optar pelo 

serviço. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça era pacífica em considerar a natureza jurídica da 

remuneração dos serviços de água e esgoto como taxa, muito antes do julgamento do Resp. 

848287, datando os primeiros julgados do início da década de sessenta do século passado, 

apesar de estar  em flagrante contradição ao posicionamento do Supremo, que também já era 

favorável a cobrança por tarifa, como se observa abaixo: 

TAXA DE ÁGUA E ESGOTO”. É UMA TAXA TÍPICA, COMO ESTÁ APONTADA PELA 

GENERALIDADE DOS MESTRES DE DIREITO FINANCEIRO E DIREITO TRIBUTÁRIO, ASSIM, 

SUA MAJORAÇÃO DEPENDE DE LEI. Delegações legislativas admitem-se em matéria 

econômica (tabelamento de preços, etc.), não em matéria tributária. A possibilidade de 

delegações legislativas na órbita tributária esta excluída não só pela regra contida no art. 36, 

parágrafo 2º, da Constituição, mas de modo especial e enfático pelo parágrafo 34, do art. 141, o 

qual, no tocante aos tributos (impostos, contribuições e taxas), dispõe que nenhum será exigido 

ou aumentado sem que a lei o estabeleça e nenhum será cobrado em cada exercício sem prévia 

autorização orçamentária, ressalvados apenas o imposto por motivo de guerra e a tarifa 

aduaneira. Nem houve, no caso, delegação ao poder executivo, pois o Dec.-Lei Estadual 1.413 de 

13.7.46, invocado pelo recorrido, e anterior à Constituição de 1.946 é da competência ao chefe do 

governo, mas isso a um tempo em que o chefe do governo acumulava as funções executivas e 

legislativas.  

DIFERENÇA ENTRE TAXAS E PREÇOS CONTRATUAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (TARIFAS). 
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O problema não se modifica por se tratar de uma autarquia, porque, ao constituí-la o estado 

personificou esse órgão da administração local, houve uma descentralização, mas com isso não 

se alienou o caráter público do serviço trata-se de órgão paraestatal, a quem o estado cede uma 

parte do seu imperium. 

A destinação especial, não descaracteriza os tributos tornam-se então tributos ligados, conforme e 

terminologia alemã. O fato de ser delegado o tributo a um serviço descentralizado, a uma 

autarquia, não lhe altera a natureza. 

Se a taxa não deixa de o ser pelo fato de só se tornar devida quando voluntariamente utilizado o 

serviço, força a concordar que, quando imposta por motivos de interesse público (Saúde, higiene, 

etc.). Independentemente daquela utilização, o seu caráter tributário se torna indiscutível.  

Na taxa há um benefício especial mensurável e um interesse predominante. No preço público, o 

pagamento e feito por um serviço ou mercadoria do governo, em primeiro lugar para um benefício 

especial do indivíduo e secundariamente no interesse da comunidade. Não há como equiparar a 

taxa de água e esgoto às chamadas taxas correspondentes à utilização de aeroporto (Decreto-lei 

nº 9.792 de 1.946), que o Supremo Tribunal considerou preços públicos (tarifas), conforme as 

denomina o próprio Dec.-Lei em vários dos seus preceitos”. (Recurso Extraordinário nº 54194/GO, 

Rel. Min. Luís Gallotti, DJ 28.11.63). 

“PROCESSUAL CIVIL - TARIFA DE ESGOTO - NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ENTRE 

CONCESSIONÁRIA E EMPRESA - PRESCRIÇÃO – SERVIÇO PÚBLICO - 

COMPULSORIEDADE DO SERVIÇO – CONTRAPRESTAÇÃO INEXISTENTE – RELAÇÃO 

CONTRATUAL - TAXA - SUBMISSÃO AOS PRINCÍPIOS JURÍDICOS TRIBUTÁRIOS - 

INOCORRÊNCIA IN CASU – ATO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA QUE SUSPENDEU A 

COBRANÇA DA TARIFA CONSIDERADA ILEGAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - RELAÇÃO DE 

DIREITO PRIVADO - PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO.  

1. A controvérsia acerca da natureza jurídica do preço de um serviço público, sobre ser taxa, 

preço público ou tarifa, pressupõe a existência da atividade 'em ato' ou 'em potência'. 

2. Engendrada a cobrança em local onde o serviço sequer existia, o que assoma é a figura da 

apropriação indevida pelo concessionário, recebendo torpe locupletamento. Nessas hipóteses, 

ausente o fato gerador, o que ocorreu foi enriquecimento ilícito passível de ser coibido por ação de 

repetição de prescrição vintenária na forma da Súmula 39 do STJ. 

3. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido.” (REsp nº 439570/DF, 1ª 

Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 07/04/2003) 

No entanto, o próprio Ministro Luiz Fux, que fora o relator do último julgado, que em 2003 firmava 

o entendimento pela natureza tributária da remuneração dos serviços de água e esgoto, em 2007 

relatou o Recurso Especial nº 856272 – RS, onde, no intuito de unificar a jurisprudência reformou 

o entendimento do STJ se aproximando de forma definitiva com o Supremo. A egrégia primeira 
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turma do STJ, por unanimidade, acompanhou o voto do Sr. Ministro Relator, contando inclusive 

com os Srs. Ministros Teori Albino Zavascki (Presidente), José Delgado e Francisco Falcão que 

no passado também já tinham decidido de forma contrária. Neste julgado paradigmático, o relator 

deixa muito claro a mudança de entendimento do Superior Tribunal, que apesar de no passado já 

haver julgados divergentes no STJ, como os que se observa abaixo: 

Ministro Francisco Peçanha Martins, por ocasião do julgamento do REsp 149654 / SP, em 

06/09/2005, teve posicionamento consonante com o ora adotado: 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO - NATUREZA DO "PREÇO PÚBLICO" - COMPETÊNCIA DA Eg. PRIMEIRA SEÇÃO (1ª 

E 2ª TURMA) - IUJ JULGADO NA CORTE ESPECIAL, EM 05.05.2004 - PRESCRIÇÃO 

VINTENÁRIA - ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRECEDENTES DO STJ E STF. - Os 

serviços públicos de fornecimento de água e esgoto, essenciais à cidadania, se caracterizam pela 

facultatividade e não pela compulsoriedade, prestado diretamente pelo Estado ou por terceiro, 

mediante concessão, submetendo-se à fiscalização, princípios e regras condicionadores impostos 

pelo ente público, e por isso remunerados por tarifas ou preços públicos, regendo-se pelas 

normas de direito privado. - Competência da Primeira Seção do STJ. - A prescrição da ação para 

cobrança de preços públicos rege-se pelo art. 177, "caput", do Código Civil de 1916, sendo 

portanto vintenária. - Precedentes do STJ. - Recurso especial conhecido, mas desprovido. (REsp 

nº 149654 / SP. Rel. Min Francisco Peçanha Martins, DJ em 06/09/2005) 

ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL - PAGAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA 

ELÉTRICA), PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA. 1. Os serviços públicos prestados pelo 

próprio Estado e remunerados por taxa devem ser regidos pelo CTN, sendo nítido o caráter 

tributário da taxa. 

2. Diferentemente, os serviços públicos prestados por empresas privadas e remuneradas por 

tarifas ou preço público regem-se pelas normas de Direito Privado e pelo CDC.  

3. Repetição de indébito de tarifas de energia elétrica pagas "a maior", cujo prazo prescricional 

segue o Código Civil (art. 177 do antigo diploma). 

4. Recurso especial provido. (REsp 463331 / RO, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 

23/08/2004) 

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE REDE ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO 

1. Tratando-se de documento comum às partes, não se admite a recusa de exibi-lo, notadamente 

quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação 

sobre ele. 2. A prescrição quinquenal não atinge as sociedades de economia mista 

concessionárias de serviço público. A prescrição, in casu, é vintenária. 
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3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 554823 / RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, 

DJ 17/10/2005) 

Esse entendimento não era hegemônico, até pelo contrário, era um posicionamento minoritário. O 

Ministro Luiz Fuz, na ementa do REsp nº 856.272 – RS, fundamentou a mudança de paradigma 

do seu voto no entendimento firmado pela decisão monocrática da Ministra Ellen Gracie no RE 

464952: 

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul que, considerando o caráter tributário da remuneração paga pelo usuário 

do serviço de coleta de esgoto, julgou ilegítima a sua cobrança, por não ter sido instituída 

mediante lei em sentido estrito.  

2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que, não obstante a sua 

obrigatoriedade, a contraprestação ao serviço de esgotamento sanitário não tem caráter tributário. 

Trata-se, na realidade, de tarifa, não dependendo, portanto, da edição de lei específica para sua 

instituição ou majoração. Veja-se, sobre o tema, o RE 54.491, rel. Min. Hermes Lima, Segunda 

Turma, DJ de 15.10.1963. Esse entendimento continua sendo seguido neste Tribunal, conforme 

revelam os seguintes precedentes: RE 456.048-ED, rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 

de 30.09.2005; AI 409.693, rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 20.5.2004; RE 330.353, rel. Min. Carlos 

Britto, DJ de 10.5.2005, entre muitos outros. 

 3. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1º-A, do CPC). Custas 

ex lege. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2006. Ministra Ellen Gracie Relatora (RE 464952, 

Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 23/03/2006, publicado em DJ 04/04/2006 PP-00104) 

Neste posicionamento, o Supremo entende pela obrigatoriedade da contraprestação pelos 

serviços de água e esgoto, independente se ser um tributo, fato este que desmontou o 

entendimento até então firmado pelo STJ, já que aquela corte sempre entendera que o preço 

público decorre de uma relação privada, logo não dependeria de Lei propriamente dita para a sua 

instituição, assim com a sua cobrança coercitiva dependeria de uma relação contratual. O STJ de 

forma definitiva reconhece a natureza não tributária da contraprestação pelos serviços de água e 

esgoto, como podemos observar abaixo: 

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇAO FISCAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. 

NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO. DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO NAO-

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇAO DECENAL. CÓDIGO CIVIL. 

1. A natureza jurídica da contraprestação pelos serviços de fornecimento de água e esgoto por 

concessionária do Poder Público, sobre se caracteriza como tarifa ou taxa, constitui-se a matéria 

controvertida nos presentes autos. 

2. A jurisprudência do E. STJ é no sentido de que a natureza jurídica do valor cobrado pelas 

concessionárias de serviço público de água e esgoto é tributária, motivo pelo qual a sua instituição 
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está adstrita ao Princípio da Estrita Legalidade, por isso que somente por meio de “lei em sentido 

estrito” pode exsurgir a exação e seus consectários. Nesse sentido os seguintes arestos: (RESP 

n.º 848.287/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 14.09.2006; RESP n.º 830.375/MS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, DJ de 30.06.2006; RESP n.º 782270/MS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 

07.11.2005; RESP n.º 818.649/MS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 02.05.2006; RESP n.º 

690.609/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 19.12.2005) 

3. O Colendo STF, não obstante, vem decidindo, reiteradamente, tratar-se de tarifa ou preço 

público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário ( Acórdãos : RE-ED 

447536 / SC - Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, DJ 26-08-2005, EDcl no RE n.º 456.048/SC, 

Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 06.09.2005, e Decisões monocráticas : AG n.º 225.143/SP, Rel. 

Min. Março Aurélio, DJ de 23.02.1999; RE n.º 207.609/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 

19.09.1999, RE n.º 424.664/SC, Rel. Min. Cézar Peluso, DJ de 04.10.2004, RE n.º 330.353/RS, 

Rel. Min. Carlos Brito, DJ de 10.05.2004, AG n.º 409.693/SC, Rel. Min. Cézar Peluso, DJ de 

19.05.2004, AG n.º 480.559/SC, Rel. Min. Cézar Peluso, DJ de 19.05.2004, RE n.º 488.200/MS, 

Rel. Min. Eros Grau, DJ de 13.09.2006, RE n.º 484.692/MS, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 

29.05.2006, RE n.º 464.952/MS, Rel. Min.ª Ellen Gracie, DJ de 23.03.2006) 

4. "... não obstante a sua obrigatoriedade, a contraprestação ao serviço de esgotamento sanitário 

não tem caráter tributário. Trata-se, na realidade, de tarifa, não dependendo, portanto, da edição 

de lei específica para sua instituição ou majoração. (RE n.º 464.952/MS, Rel. Min.ª Ellen Gracie, 

DJ de 23.03.2006) É inviável o processamento do Recurso Especial quando ausente o 

prequestionamento da questão nele versada. 

5. A jurisprudência do E. STF uniformizou-se no sentido de considerar a remuneração paga pelos 

serviços de água e esgoto como tarifa, afastando, portanto, seu caráter tributário, ainda quando 

vigente a Constituição anterior (RE n.º 54.491/PE, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 15.10.1963) 

6. Consectariamente, malgrado os débitos oriundos do inadimplemento dos serviços de água e 

esgoto terem sido inscritos como dívida ativa, e exigidos mediante execução fiscal, em 

observância à Lei de Execuções Fiscais, não se lhes pode aplicar o regime tributário previsto nas 

disposições do CTN, in casu , os relativos à prescrição/decadência, porquanto estes apenas 

pertinentes às dívidas tributárias, exatamente por força do conceito de tributo previsto no art. 3º do 

CTN. 

7. A Execução Fiscal ostenta esse nomen juris posto processo satisfativo, que apresenta 

peculiaridades em razão das prerrogativas do exequente, assim como é especial à execução 

contra a Fazenda, não sendo servil apenas para créditos de tributos, porquanto outras obrigações 

podem vir a compor a" dívida ativa ". 

8. Recurso Especial provido. 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1228 

Entendimento este que resultou na súmula do STJ de numero 412, que tem o condão de vincular 

a decisão dos juízes e tribunais, nos termos do inciso IV do artigo 927 do Código de processo 

Civil.  

Súmula 412 - A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo 

prescricional estabelecido no Código Civil. (Súmula 412, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

25/11/2009, DJe 16/12/2009) 

Uma vez consolidada a natureza da cobrança de água e esgoto, espera se que esteja resolvido os 

problemas relativos aos serviços de saneamento, mas no entanto o julgado apenas põe fia a 

celeuma da cobrança de água e esgoto, pois as outras duas diretrizes do saneamento básico não 

foram incluídas. A remuneração da coleta e tratamento de resíduos sólidos também fora objeto de 

intenso debate jurídico. O reconhecimento da remuneração da coleta ou recolhimento de lixo e 

limpeza urbana sob a forma de taxas municipais, quando estas não são vinculadas à limpeza 

direta de vias públicas, se deu com o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 532.940, 

Relatado pelo Min. Eros Roberto Grau (Segunda Turma do STF, DJU 14.08.2008), pois os 

mesmos são entendidos como serviços específicos e divisíveis. O referido serviço, diferentemente 

da água e esgoto, dada a sua característica, se utiliza de elementos semelhantes aos de impostos 

e será remunerado por taxa de serviço público, com reconhecimento constitucional, conforme o 

entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, conforme a seguinte ementa:  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. 

CONSTITUCIONALIDADE. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINE A MATÉRIA. 

SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 

1. A taxa de limpeza pública, quando não vinculada à limpeza de ruas e de logradouros públicos, 

constitui tributo divisível e específico, atendido ao disposto no artigo 145, II, da CB/88. 

Precedentes. 

2. O fato de um dos elementos utilizados na fixação da base de cálculo do IPTU ser considerado 

quando da determinação da alíquota da taxa de coleta de lixo não significa que ambos tenham a 

mesma base de cálculo. Precedentes. 

3. A correção monetária e a incidência de juros sobre os débitos da Fazenda Pública dependem 

de lei que regulamente a matéria. Precedentes. 

4. Os honorários de sucumbência devem ser decididos no juízo da execução. Agravo regimental a 

que se nega provimento. 

Este entendimento deu origem ao seguinte precedente de repercussão geral, o Recurso Especial 

nº 576321 RG-QO, Relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, cujo teor do seu voto 

fundamentou a edição da sumula vinculante nº 19, in verbis: 
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(...) observo, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal fixou balizas quanto à interpretação 

dada ao art. 145, II, da Constituição, no que concerne à cobrança de taxas pelos serviços públicos 

de limpeza prestados à sociedade. Com efeito, a Corte entende como específicos e divisíveis os 

serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes 

de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços 

públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral (uti universi) e de forma 

indivisível, tais como os de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos (praças, 

calçadas, vias, ruas, bueiros). Decorre daí que as taxas cobradas em razão exclusivamente dos 

serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes 

de imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como 

taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. (...) Além 

disso, no que diz respeito ao argumento da utilização de base de cálculo própria de impostos, o 

Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas quem na apuração do montante devido, adote 

um ou mais dos elementos que compõem a base de cálculo própria de determinado imposto, 

desde que não se verifique identidade integral entre uma base e a outra." (RE 576321 RG-QO, 

Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 4.12.2008, DJe de 

13.2.2009, com repercussão geral - tema 146)  

Uma vez sumulada a matéria, não existe mais controvérsia a respeito do seu entendimento, nem 

tão pouco a respeito da legalidade da sua cobrança. Diferentemente da ultima vertente do 

saneamento, drenagem e manejo de águas pluviais, que ainda carece de um entendimento 

definitivo a respeito da sua cobrança. 

A Lei da Política Nacional de Saneamento ao dispor do Serviço de Drenagem, no Art. 36 

expressamente indicou a base de calculo da cobrança, da forma que a lei determinou a base de 

calculo, dando a entender que seria um serviço específico e divisível, com semelhança a “Taxa de 

Coleta de Lixo”, in verbis: 

 

Art. 36. - A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de impermeabilização e a 

existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá 

considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.  

Seguindo este entendimento, alguns municípios no intuito de instituir a cobrança pelo serviço 

criaram leis próprias instituindo a taxa de drenagem, leis estas que foram questionadas 

judicialmente. O caso concreto que chegou para a apreciação do supremo foi a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 7.606/97, que instituiu a taxa de drenagem no município 
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paulista de Santo André. O Município alegou em sua defesa que o respectivo serviço de 

drenagem foi excluído da competência da Prefeitura, passando a integrar o rol de competências 

do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - Semasa, na qualidade de 

prestador de serviços, custeados com receita própria, oriunda da arrecadação da taxa de 

drenagem, instituída pela Lei Municipal 7.606/97, não mais embutido no IPTU, e cuja legalidade 

da cobrança vincula-se ao uso efetivo ou potencial do serviço prestado, onde a base de cálculo 

considerados o índice pluviométrico mensal e a área impermeabilizada de cada contribuinte. 

Entretanto, o Supremo tem reiteradamente em decisões monocráticas firmado o entendimento de 

que o serviço de drenagem, assim como a “varrição” de rua não é um serviço divisível, já que este 

beneficiaria a população em geral. O Ministro Teori Zavascki em recente decisão da Reclamação 

nº 15587 / SP de 19 de setembro do correte ano reiterou o entendimento do STF, citando os 

precedentes dessa corte: Rcl 14.899, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/2/2015; Rcl 14.272, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJe 3/9/2015; Rcl 13.333/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 3/4/2014; Rcl 14.681, Rel. 

Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5/8/2014; Rcl 14.026, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/4/2014; 

Rcl 14.274/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10/12/2013; Rcl 15.919/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 

DJe 1º/8/2013 e Rcl 13.349/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/3/2012.  Entendimento este muito 

bem consubstanciado na decisão do Ministro Luiz Roberto Barroso fundamentar a Reclamação nº 

14274 / SP:  

RECLAMAÇÃO. TAXAS DE LIMPEZA URBANA E DE DRENAGEM. PRETENSÃO DE 

CORRIGIR INTERPRETAÇÃO DE NORMAS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não viola a 

autoridade da Súmula Vinculante 19 decisão que, com base em interpretação de norma municipal 

que inclui serviços não previstos no referido enunciado, veda a cobrança de taxa de limpeza 

urbana já declarada inconstitucional pelo STF. 2. Não é pertinente a alegação de afronta à Súmula 

Vinculante 29, pois a taxa de drenagem foi afastada por se referir a serviço geral, e não por sua 

base de cálculo. 3. A reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal. 4. Pedido a que 

se nega seguimento. 

 

Observo que no precedente de repercussão geral (RE nº 576.321-8), o Tribunal Pleno do C. STF 

decidiu pela constitucionalidade da taxa de limpeza ‘cobrada exclusivamente em razão dos 

serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes 

de imóveis’ (Súmula Vinculante nº 19, grifo adicionado), ou seja, para remunerar serviços 

específicos e divisíveis (uti singuli), ‘ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos 

como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos’ (nos 

termos do voto do eminente Relator Ministro Ricardo Lewandowski). Nesse cenário, diante do 

entendimento assentado pela Corte Suprema deve ser reconhecida a sua inconstitucionalidade, 
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considerando-se que a taxa local serve, inclusive, à remuneração dos serviços de limpeza e 

conservação de logradouros públicos. 

O mesmo tratamento deve ser empregado na taxa de drenagem instituída pela Lei Municipal n° 

7.606/97 ‘em razão da utilização efetiva ou da possibilidade de utilização, pelo usuário, dos 

serviços públicos de drenagem de águas pluviais, decorrentes da operação e manutenção dos 

sistemas de micro e macrodrenagem existentes no Município’ ou seja, visa à remuneração de 

serviços prestados em prol da coletividade, e não divisíveis como sustenta a ré. A Corte do Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 11.08.2010, na Arguição de 

Inconstitucionalidade n° 990.10.247740-1, da relatoria do eminente Desembargador Renato Nalini, 

reconheceu, por unanimidade, a inconstitucionalidade da legislação local que instituiu a taxa de 

drenagem neste município, nos termos do aresto que segue: 

Arguição incidental de inconstitucionalidade. Lei municipal de Santo André. Inviabilidade de cotejo 

entre lei local e lei federal. Incidente não conhecido em relação à incompatibilidade da lei 

municipal com os artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Taxa de drenagem de águas 

pluviais. Vulneração ao preceito do inciso II do artigo 145 da Constituição Federal. Serviço não 

mensurável em relação ao contribuinte. Inobservância do dúplice requisito da especificidade e da 

divisibilidade. Conhecimento parcial da arguição com decreto de inconstitucionalidade da Lei 

7606/97 do Município de Santo André’  

É forçoso assim, concluir pela natureza uti universe dos serviços, que deveriam, desta feita, ser 

remunerados pela arrecadação de impostos. (RCL 14274 / SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 

Dj 05/12/2013). Diante do entendimento que a suprema corte está consolidando, a natureza do 

serviço de drenagem visa atender toda a coletividade, uti universe, devendo, portanto, entender 

que este serviço seja custeado imposto propriamente dito. O imposto pelo qual o município aufere 

fundos para o custeio da manutenção e expansão dos equipamento urbanos é o IPTU – Imposto 

Territorial Urbano, por consequência, uma vez que a titularidade de execução do serviço de 

drenagem e manejo de água pluviais venha a ser delegada a outra entidade que não seja a 

administração direta municipal, a respectiva quota parte do tributo parte referente ao custeio do 

serviço deve ser repassada pela municipalidade à aquele ente executor. 

 

CONCLUSÃO 

Conforme se observa, das quatro vertentes do saneamento, se observa a existência de três 

regimes remuneratórios totalmente distintos para a remuneração do respectivo serviço de 

saneamento básico, fato este que trás profundos reflexos de ordem contábil extremamente 

relevantes quanto à sua gestão, seja pelo agente executor, que deverá necessariamente dar 

tratamento diferenciado a cada recurso distinto, como a própria agência de regulação, que terá a 
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sua atuação limitada, quando a natureza do recurso for tributária, já que será necessário a sua 

submissão ao poder legislativo para a emissão de leis que o regulem. 
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RESUMO  

A Resolução 64/292, expedida em 2010 pela Assembleia Geral da ONU, reconheceu formalmente 

o direito humano à água e ao esgotamento sanitário e tem suscitado intenso debate tanto na 

academia quanto na agenda das políticas públicas de saneamento. A regulação do saneamento 

no Brasil foi introduzida formalmente pela Lei Federal 11.445, mas ainda carece de melhor 

compreensão em função de seu estado incipiente e de suas múltiplas possibilidades. A relação 

entre regulação e DHAE ainda é pouquíssimo explorada. Nesse sentido, o presente trabalho 

pretende avaliar a maneira como reguladores brasileiros incorporam os direitos humanos à água e 

ao esgotamento sanitário na sua atividade. Foram selecionadas nove Agências para realização de 

uma pesquisa documental e exploratória. Os seguintes critérios associados aos 

princípios/conteúdos dos DHAE foram avaliados: (A) Acesso à informação e transparência: (a.1) 

Disponibilidade; (a.2) Acessibilidade; (B) Participação: (b.1) Ouvidoria; (b.2) Consultas e 

Audiências Públicas; (b.3) Conselhos; (C) Disponibilidade e Acessibilidade Física: (c.1) 

Universalização/Expansão; (c.3) Continuidade; (D) Acessibilidade Financeira: (d.1) Corte por 

inadimplência; (d.2) Tarifa Social. Foi encontrado que a atividade regulatória apresenta 

convergências e tensões com os DHAE. 

 Palavras-chave: regulação; direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário  
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INTRODUÇÃO 

Uma das questões fundamentais sobre a regulação é a justificativa da sua existência, ou seja, o 

por quê de regular. O argumento mais frequentemente citado é a correção das falhas de mercado. 

Baldwin, Cave e Lodge (2013) apontam algumas delas: monopólio natural; externalidades; 

inadequação ou assimetria de informações; continuidade e disponibilidade do serviço; lucros 

excessivos; práticas anticompetitivas; bens públicos; poder de barganha desigual; escassez e 

racionamento; racionalização e coordenação; planejamento. Nesse racional, a regulação seria 

uma segunda alternativa a alocação de bens e serviços via mercado.  

No entanto, essa visão tradicional é objeto de críticas. Stiglitz (2009) argumenta que mesmo 

quando os mercados são eficientes, eles podem falhar em produzir resultados sociais; portanto os 

governos podem utilizar a regulação como instrumento para alcançar objetivos sociais. Nessa 

mesma linha, Prosser (2006) aponta que definir o mercado como melhor forma de alocação de 

bens e serviços é uma avaliação política, e, em muitos casos, as falhas de mercado podem até 

ser uma razão para a regulação, mas não a única. Esse mesmo autor delimita os racionais em 

três grupos: baseados em princípios econômicos; baseados nos direitos humanos; e baseado na 

solidariedade social, definido a partir dos estudos de Durkheim. 

A regulação do saneamento foi introduzida pela Lei Federal 11.445, de 2007. Marques Neto 

(2009) identifica três grandes objetivos a serem perseguidos pelo regulador de acordo com essa 

lei: (i) a universalização dos serviços; (ii) a qualidade e eficiência da prestação e (iii) a modicidade 

tarifária. Nota-se que, no caso brasileiro, a legislação parece consistir em uma síntese de ambas 

as óticas mencionadas acima, eficiência econômica e objetivos sociais. A aplicação desses 

princípios previstos na legislação traduz a forma como a regulação tem sido encarada pelos 

atores do setor.  

A Resolução 64/292, expedida em 2010 pela Assembleia Geral da ONU, reconheceu formalmente 

o direito humano à água e ao esgotamento sanitário. Os princípios aplicáveis aos DHAE são 

equivalentes a outros direitos humanos: não discriminação e igualdade; acesso à informação e 

transparência; participação; prestação de contas (accountability); sustentabilidade. Já os 

conteúdos dos DHAE são: disponibilidade; acessibilidade física; qualidade e segurança; 

acessibilidade econômica e; aceitabilidade, dignidade e privacidade (ALBUQUERQUE, 2014). 

Os DHAE vinculam os Estados signatários dos tratados e convenções de direitos humanos 

(LENTINI; FERRO, 2014). Enquanto entidades estatais, os reguladores possuem um papel 

fundamental na garantia do cumprimento dos direitos humanos à água e ao esgotamento 

sanitário. Todavia neste trabalho parte-se da hipótese de que, a depender do racional adotado, a 

atividade regulatória pode levar ao tensionamento e até mesmo ao descumprimento dos direitos 

humanos à água e ao esgotamento sanitário. Nesse sentido, o presente trabalho pretende avaliar 

a maneira como reguladores brasileiros incorporam os direitos humanos à água e ao esgotamento 
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sanitário na sua atividade, utilizando-se seus princípios e conteúdos como chave de análise. São 

objetivos específicos: (i) desenvolver um referencial de análise com base nos princípios e 

conteúdos dos DHAE; (ii) aplicá-la a um conjunto selecionado de reguladores de prestadores 

municipais; (iii) analisar algumas das normas aprovadas por esses reguladores de acordo com 

critérios dos DHAE. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O primeiro passo metodológico é selecionar os entes reguladores que serão objeto deste trabalho. 

O município, enquanto titular do serviço de saneamento, pode optar entre três modalidades 

institucionais: criar um ente/Agência municipal; se associar a um consórcio regional de regulação; 

ou, delegar a uma Agência Estadual. Cabe ressaltar que o regulador deve se localizar na mesma 

unidade da federação que o município regulado. 

A seleção dos reguladores foi feita com base na última pesquisa da ABAR “Regulação do 

Saneamento Básico”, que lista as agências reguladoras existentes no país. A partir desse 

levantamento, foi feito um cruzamento entre as diferentes combinações de modalidades de 

regulação (municipal, regional e estadual) com as diferentes modalidades de prestação 

(municipal, privada e companhia estadual), foram excluídas as combinações de regulação 

estadual com prestação por companhia estadual e regulação estadual com prestação privada por 

não incluírem diretamente o município, esfera de interesse deste estudo e do evento. Os critérios 

para elegibilidade adotados serão: existência de sítio eletrônico e disponibilidade de informações; 

existência de instrumentos regulatórios e normativos, tais como resoluções, notas técnicas, atas 

de reunião, ouvidoria e demais canais de comunicação com os usuários, entre outros.  

Outra etapa metodológica, concomitante a seleção das agências, é a definição dos conteúdos e 

princípios dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário que serão avaliados no 

trabalho. Na estrutura normativa dos DHAE, o Comentário Geral n° 15, aprovado em 2002 pelo 

Comitê de Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, avança no 

desenho de alguns dos elementos de sentido e alcance dos DHAE. Seus principais aspectos são: 

disponibilidade, qualidade, acessibilidade física e econômica, transparência e não discriminação.  

Considerando que no modelo regulatório brasileiro os aspectos de qualidade dos serviços não são 

determinados pelo regulador (Ministério da Saúde, no caso da água e Ministério do Meio 

Ambiente, no caso do esgoto), este trabalho restringirá a discussão aos demais elementos. Para 

eles, utilizou-se como corpus da análise a informação disponível nas páginas na Internet dos 

reguladores selecionados com relação a normas produzidas por eles sobre os temas abordados, 

através de análise exploratória. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ABAR (2015) identificou 46 agências reguladoras no Brasil. Foi acrescentado o Cisab-RC (MG), 

consórcio responsável por regular 15 municípios e que não constava dessa relação. Ao confrontar 

as possibilidades de regulação com as possibilidades de prestação dos serviços, foram 

identificadas nove combinações possíveis. Cabe ressaltar que uma mesma agência reguladora 

pode atuar com mais de uma modalidade prestador. Foram excluídas as Agências Estaduais que 

regulam só prestadores estaduais e/ou privados. Sobraram como potenciais: 2 Agências 

Estaduais; 4 Consórcios Regionais; e, 24 Agências Municipais. Após análise de existência de sítio 

eletrônico e disponibilidade de informações foram excluídas 20 agências municipais e 1 consórcio 

regulador. Portanto, de acordo com os critérios de seleção de reguladores deste trabalho, 

restaram 9 agências para serem avaliadas, conforme a Tabela 1.  

 

 

Tabela 1 – Agências a serem avaliadas 

Agência Estado 

ARIS-SC SC 

ARES PCJ SP 

Cisab-RC MG 

AMAE SC 

ARSBAN RN 

AMAE PA 

AGR-Tubarão SC 

Arsae-MG MG 

Aresc SC 

 

 

A partir dos elementos constitutivos dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário 

detalhados no Comentário Geral n° 15, foram selecionados os princípios de acesso à informação 

e transparência e participação e os conteúdos de disponibilidade, acessibilidade física e 

acessibilidade financeira.  Com base neles, definiram-se os critérios de avaliação tendo-se em 

conta sua relação com a atividade e os instrumentos regulatórios, conforme mostra a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Princípios e conteúdos dos DHAE com os respectivos critérios de avaliação 

Princípio/Conteúdo Critério de avaliação 

Acesso à informação e transparência 

Disponibilidade e atualidade de informações

Acessbilidade 

 

Participação 

Ouvidoria 

Consultas e Audiências Públicas 

Conselhos 

Disponibilidade e Acessibilidade Física 

 

 

Universalização/ Expansão 

Continuidade 

 

Acessibilidade Financeira 
Corte de ligação por inadimplência 

Tarifa Social 

 

 

Estabelecidos os critérios de análise com base nos conteúdos e princípios dos DHAE, foi 

realizada pesquisa documental com foco nas normas aprovadas pelos reguladores selecionados. 

Foi possível identificar tanto aspectos de convergência quanto indícios de tensão entre as normas 

regulatórias e os critérios de análise dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário.  

 

A. Acesso à informação e transparência 

a.1 Disponibilidade e Atualidade de Informações  

Em relação a disponibilidade de informações existe uma convergência clara entre os aspectos 

teóricos dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário e da regulação. Assim, neste 

trabalho foi verificado se as Agências estão de fato disponibilizando as informações, se elas estão 

atuais e se existe alguma restrição para publicação delas. Não foi encontrada nenhuma restrição a 

disponibilização, porém no caso da ARSBAN-RN pode-se notar que alguns documentos estão 

defasados. No caso da AMAE-PA existem poucas informações disponíveis, no entanto, tal fato se 

justifica pela criação recente do órgão.  

a.2 Acessibilidade   

Outro critério analisado dentro do princípio de acesso à informação e transparência de maior 

complexidade é a acessibilidade das informações. Existe uma tensão constante entre a linguagem 
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técnica utilizada por especialistas e a apreensão da população de forma geral. (RUBINGER, 

2008). Essa questão é muito forte na regulação, que conta com especialização excessiva, que 

associada a outros fatores caracteriza o fenômeno do déficit de democracia nas Agências 

Reguladoras (GONDIM & CARVALHO, 2013). Em análise exploratória pelos documentos das 

Agências pesquisadas, nota-se uma linguagem bem específica, difícil de ser compreendida pela 

população.   

 

B. Participação 

b.1 Ouvidoria 

A ideia de que os usuários devem estar satisfeitos com os serviços prestados é cara a diferentes 

abordagens, inclusive aos DHAE. A figura do Ouvidor, que tem origem no ombudsman nórdico, 

surge justamente para que se abra uma via direta entre usuário e prestador. Em todos as 

agências pesquisadas existe a previsão de uma Ouvidoria, indicando haver convergência com os 

DHAE neste item. Cabe apontar que, no caso da ARSBAN, apesar de constar nas competências 

do órgão a previsão de criação e manutenção de serviço de ouvidoria independente, não foi 

identificada a existência da referida Unidade. Praticamente todas as Ouvidorias das Agências da 

pesquisa adotam os mesmos canais de comunicação: formulários online, atendimento presencial 

e telefônico. Deve-se aprofundar a análise no sentido de identificar se esses canais facilitam ou 

dificultam o envio da denúncia, solicitação ou reclamação. Um exemplo mais ousado foi o da 

Ouvidoria Itinerante da ARES-PCJ, que tenta se aproximar do usuários e facilitar o acesso. Outro 

aspecto importante a ser avaliado é a eficiência na resolução do problema ou reclamação e a 

agilidade na resposta ao usuário. A depender do resultado, a efetividade da Ouvidoria poderia 

estar comprometida, apontando para indício de tensão com os DHAE.  

 

b.2 Consultas e Audiências Públicas 

Em todas as Agências foi identificada algum tipo de Consulta e Audiência Pública, em maior ou 

menor intensidade. No entanto, em análise preliminar as Agências parecem dar pouca importância 

a estes instrumentos. Isso pode ser evidenciado pelo número baixo e pouco destaque nos sítios 

eletrônicos das Agências pesquisadas. Outro ponto a ser destacado é que grande parte das 

Consultas/Audiências Públicas restringem-se a reajustes ou revisões tarifárias, devido à 

imposição legal da Política Federal de Saneamento. Muitas delas não fazem mais do que cumprir 

o art. 39 da lei, que dispõe sobre o prazo de 30 dias para a divulgação que deve anteceder a 

aplicação das novas tarifas. Esse fator pode ser visto como um indício de que seriam realizadas 

apenas para cumprir o regulamento. 

Outros tipos de análises seriam necessários para que se faça um diagnóstico mais aprofundado 

desses instrumentos de participação nas decisões tomadas pelas Agências, que abordassem 
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aspectos como a quantidade; tipos de assunto discutidos; regras de participação; linguagem e 

técnicas adotadas; número de participantes; grau de satisfação; etc. Um ponto que merece 

reflexão é sobre a interface do Controle Social exercido, de um lado, no âmbito das consultas e 

audiências e do outro pelos Conselhos, seja de regulação, seja os municipais de políticas 

públicas. Embora ambos tenham funções que podem ser complementares, há casos em que as 

consultas e audiências são pouco utilizadas, mas o controle social realizado pelos conselhos é 

forte. De todo modo, os reguladores podem criar outros espaços de participação, para além das 

consultas e audiências que tendem a esvaziar-se (GERLACH, 2008), como no caso das 

chamadas “reuniões técnicas” da revisão tarifária da Copasa, feita pela Arsae-MG (ARSAE-MG, 

2017).  

  

b.3 Conselhos 

Entre as Agências/Municípios pesquisados, foram encontradas algumas variações de conselhos. 

Existem os conselhos de regulação vinculados aos órgãos reguladores, podendo ser consultivos 

(Arsae-MG e Aresc) ou deliberativos. Uma variação mais elaborada dessa modalidade é o 

Conselho de Regulação e Controle Social proposto pela ARES-PCJ e adotado também no Cisab-

RC. Nessa modalidade é criado um conselho por município regulado, sendo que o órgão 

regulador estabelece critérios mínimos para o funcionamento do conselho, mas dá liberdade ao 

mesmo para definições de outros critérios e normas. Outro modelo encontrado foi o do Conselho 

Municipal de Saneamento, que ele absorver as funções do conselho de regulação, como no caso 

de Jaraguá do Sul, regulado pela ARIS-SC. Assim, parece haver convergência também nesse 

item, embora algumas ressalvas devam ser feitas. Note-se que o levantamento realizado não foi 

além da mera previsão legal, sendo possível que ocorra em mais de um dos reguladores o caso 

da Arsae-MG, na qual existe um conselho de regulação previsto na legislação, mas que ainda não 

foi efetivado. O presente trabalho tampouco aprofundou nas análises do funcionamento dos 

conselhos, suas competências, composições, procedimentos de discussão e, se for o caso, 

tomada de decisão. Não foi encontrada qualquer análise sobre conselhos específicos de 

regulação no Brasil. Conforme Melo e Rezende (2014), que analisam aspectos da experiência do 

COMUSA de Belo Horizonte, afirmam que, apesar de algumas mudanças, o conselho não teria 

sido capaz de garantir o controle social efetivo do saneamento, dada a baixa qualidade da 

participação. Esse elemento pode estar presente também nos conselhos de regulação, 

considerando-se a questão da difícil acessibilidade a informações colocada acima.  

 

C. Disponibilidade e acessibilidade física 

c.1 Universalização/Expansão 
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Em alguns casos, a dificuldade técnica para que o prestador possa conectar o domicílio às redes 

que já foram implantadas e estão disponíveis, principalmente no caso dos serviços de esgoto, 

serve como justificativa para que o regulador o desobrigue da responsabilidade de atendimento a 

esses potenciais usuários. Há, ainda, a complexa questão da efetivação da obrigatoriedade de 

adesão, a qual, embora prevista na legislação nacional, esbarra em dificuldades operacionais de 

naturezas distintas. Situação similar ocorre em áreas de habitações informais, como vilas e 

favelas, e em áreas rurais, onde as normas regulatórias ratificam que a adesão, e logo a 

prestação, só se dará em caso de viabilidade técnica e econômica (JOINVILLE, 2015). Haveria, 

assim, tensão com os DHAE. Para incentivar os prestadores a promoverem a adesão às redes, há 

reguladores que autorizam o prestador a cobrar fatura de usuários factíveis e a executar as obras 

necessárias à adesão. Em alguns casos, o regulador tem inovado em instrumentos de natureza 

econômica no intuito de direcionar recursos para áreas específicas. É o caso da Arsae-MG, que 

empregou, na revisão tarifária de Juiz de Fora, a chamada “destinação específica” para 

investimentos em áreas rurais e isoladas. Neste tema da adesão às redes públicas reside um dos 

grandes desafios do setor de saneamento, cuja superação ainda demandará esforço normativo, 

financeiro e operacional de parte dos reguladores. 

c.2 Continuidade 

O acesso a infraestrutura não é suficiente para garantir o acesso ao serviço de abastecimento de 

água, sendo que a continuidade do fornecimento é essencial para a efetivação do direito. Existem 

casos em que a descontinuidade pode representar uma violação dos DHAE, por exemplo no caso 

de Recife, que Ferreira, Ramos e Bernardes (2015) mostram como a desigualdade social é 

determinante no impacto do fornecimento de água para as populações mais carentes, em função 

do racionamento adotado. Assim, a regulação possui papel fundamental em caracterizar e atuar 

para a garantia da continuidade dos serviços, seja através de normas ou instrumentos de 

incentivo e/ou punição. 

A maioria das agências caracteriza de forma muito genérica a continuidade do serviço e não foi 

identificado nenhum instrumento regulatório para reforçar ou garantir a continuidade. Quando da 

eclosão da chamada “crise hídrica” no sudeste em 2015, a Arsae-MG instituiu uma norma 

regulatória definindo um conjunto de obrigações para o prestador que tem de adotar medidas de 

racionamento. Essas obrigações envolvem planejamento, priorização, comunicação e 

transparência. Embora essa norma tenha representado um avanço, pois parece ter sido a primeira 

de sua natureza no país, novos estudos devem avaliar sua efetividade, tanto no que diz respeito 

ao cumprimento das regras pelo prestador, quanto se as regras alcançaram seu objetivo de 

minimizar as consequências da intermitência. Por outro lado, dadas a complexidade dos sistemas 

e a dificuldade de monitoramento de situações de descontinuidade, o prestador permanece em 

uma posição que lhe permite caracterizar ou não a ocorrência de racionamento, o qual acontece 
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por vezes de forma velada, portanto, sem as garantias mínimas para os usuários. Apesar de ter 

havido alguma evolução, aqui parece haver mais tensão do que convergência com os DHAE.  

 

D. Acessibilidade financeira 

d.1 Corte por inadimplência 

Todas as agências pesquisadas autorizam o corte de ligação de água por inadimplência, 

independentemente da causa para o não pagamento das faturas, mesmo que esta tenha sido 

causada por incapacidade financeira. Em vários países, o corte por falta de pagamento tem sido 

proibido. Massivas desconexões por falta de pagamento seguiram-se às privatizações na 

Inglaterra, levando a uma revisão do modelo, onde, desde 1999 estão proibidos os cortes por 

inadimplência, medida acompanhada de normas para que o regulador atente para a capacidade 

de pagamento dos grupos desfavorecidos (FRANCEYS, 2008). Na Colômbia, houve intenso 

embate opondo, de um lado, reguladores que permitem o corte e, do outro, juízes que o proíbem 

(LÓPEZ-MURCIA 2013). Entretanto, esta situação tem sido crescentemente considerada como 

uma violação ao direito humano à água (A/HRC/30/39, 2015). 

 

d.2 Tarifa Social 

Cabe ressaltar que todas as agências pesquisadas utilizam o instrumento da tarifa social, isto é, 

uma tarifa subsidiada destinada a usuários considerados desfavorecidos. Isso aponta para uma 

possível convergência com os DHAE. Afinal, o princípio é que os valores cobrados para que os 

direitos à água e ao esgoto sejam fruídos não impeçam a fruição de outros direitos (habitação, 

saúde, educação, etc.). Embora a existência de tarifas sociais seja indício de respeito aos DHAE, 

outros aspectos devem ser observados para avaliar se, de fato, a tarifa social atinge seus 

objetivos. Os descontos podem variar muito, sugerindo impactos e alcances distintos. Alguns 

reguladores estabelecem critérios de elegibilidade para acesso ao benefício que remetem a 

elementos que não guardam relação direta com as condições socioeconômicas dos usuários 

(área do imóvel, nível de consumo, etc.). Em outros casos, adotam-se critérios socioeconômicos 

(inscrição no CadÚnico, por ex.). Em outros casos, como em Joinville, há ainda a possibilidade de 

que usuários solicitem a tarifa social, ainda que não se enquadrem nos critérios, devendo 

comprovar sua situação de carência. Falta, entretanto, analisa em profundidade e de forma 

comparativa, inclusive com dados quantitativos, qual tem sido o impacto das tarifas sociais, as 

quais podem incluir ou excluir aqueles que efetivamente necessitam. A grande dificuldade desses 

instrumentos de focalização é estabelecer com segurança o público alvo. Alguns reguladores 

estão iniciando análises de capacidade de pagamento, com foco justamente nos usuários que 

pagam a tarifa social (ARSAE-MG 2017; CISAB-RC 2015).  Não foi, contudo, objetivo deste 
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trabalho analisar em detalhe esses aspectos, o que poderá ser aprofundado em trabalhos 

posteriores.   

 

CONCLUSÃO 

Enquanto peça no tabuleiro do setor – ao lado da prestação dos serviços, do planejamento e do 

controle social – a regulação busca melhorar a eficiência e visa à realização da universalização do 

saneamento. Passados dez anos desde a publicação da Lei 11.445/07, que conciliou esses 

objetivos de natureza econômica e social, pode-se dizer que o país ainda está em um processo de 

transição paradigmática. Os novos instrumentos previstos implementam-se aos poucos e 

convivem com heranças históricas que ainda pesam, notadamente as diretrizes do Planasa 

(HELLER et. al, 2011).  

Neste trabalho buscou-se analisar a regulação do ponto de vista dos direitos humanos ao 

abastecimento de água e ao esgotamento sanitário. Na perspectiva de seus princípios e 

conteúdos, encontraram-se alguns elementos que reforçam e outros que apresentam tensões com 

esses direitos. Pode-se dizer que, do ponto de vista do acesso à informação e da transparência, 

há convergência com os DHAE, embora reste o desafio da comunicação em linguagem menos 

técnica. O mesmo pode-se dizer sobre a questão da participação, pois, muito embora todas os 

reguladores contem com procedimentos de consultas e audiências e com ouvidorias, estes 

espaços e instrumentos formais podem ter efetividade limitada, a depender das condições em que 

ocorrem. Com relação à acessibilidade financeira, houve avanços na implantação de esquemas 

de tarifas sociais, mas a possibilidade de corte por inadimplemento em todos os reguladores 

permanece um desafio para a compatibilização com os princípios e conteúdos dos DHAE. A 

questão da expansão e universalização ainda é o grande desafio para países como o Brasil, que, 

não obstante alguns avanços, muito ainda devem percorrer para que todos os usuários tenham 

acesso de qualidade aos serviços. Houve nesse item aspectos de convergência e de tensão, o 

que condiz com o estágio de desenvolvimento em que nos encontramos.  

Importada de contextos diferentes do nosso, nos quais a questão do acesso aos serviços já há 

muito foi equacionada, a regulação foca, na sua origem, o problema da eficiência. Encarada como 

contrapartida necessária a processos de privatização, ela deveria garantir a manutenção de uma 

qualidade mínima dos serviços a preços razoáveis e a remuneração de investimentos aos 

prestadores. Ora, no Brasil o grande problema a ser resolvido é o fato de que parte significativa da 

população, sobretudo as famílias mais carentes, ainda não contam com acesso aos serviços. De 

um ponto de vista teórico, portanto, trata-se no primeiro caso do que se chamou aqui um racional 

liberal e no segundo de um racional social crítico.  

Passada uma primeira fase de implantação da regulação, notam-se progressos do ponto de vista 

das metodologias e instrumentos de incentivos à eficiência na prestação dos serviços. Ainda que 
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haja muito caminho a percorrer, estamos avançando na adaptação dos modelos. Entretanto, o 

grande desafio da regulação talvez seja desenvolver um aparato teórico mais robusto do ponto de 

vista do racional social crítico, desde teorias que partam da nossa realidade, até metodologias e 

instrumentos adaptados aos problemas de um setor regulado que tem suas especificidades e que 

difere em muito dos seus pares no mundo desenvolvido.  

Os resultados deste trabalho permitem inferir que os princípios e conceitos dos DHAE podem 

servir como referencial para se avaliar a regulação e para a construção e desenvolvimento do 

arcabouço regulatório do ponto de vista do racional social crítico. Seus elementos podem 

constituir uma pauta para os reguladores monitorarem seu próprio desempenho. Por tratar-se de 

tema ainda incipiente nas discussões técnico-científicas sobre regulação do saneamento, 

pretendeu-se com este trabalho, apresentar uma pequena contribuição à questão. Análises 

empíricas mais detalhadas fazem-se necessárias para aprofundar as discussões feitas aqui de 

maneira meramente preliminar.  
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RESUMO  

Apesar dos esforços empreendidos pelo Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) na cobertura 

do saneamento básico no território nacional, seguido pelo PLANSAB, mais de 40 anos depois, as 

áreas rurais estão longe de aproximarem-se da meta de universalização nacional dos serviços. 

Com 62% da população rural com a fossa rudimentar ou sistema de esgotamento sanitário 

inexistente, as tecnologias usuais ainda encontram dificuldades para se integrarem na vida 

cotidiana da população rural. Embora dispersa, esta população responde por mais de 29 milhões 

de pessoas distribuídas nos mais variados biomas brasileiros, necessitando, portanto, de 

alternativas diferenciadas. Diante desse cenário, o principal objetivo do presente trabalho foi de 

contribuir para a compreensão sobre como o déficit de saneamento básico vem sendo tratado nas 

políticas públicas destinadas ao atendimento das regiões rurais no Brasil desde a Constituição 

Federal de 1988. A análise foi desenvolvida a partir de um levantamento bibliográfico e 

documental apresentado em uma estrutura cronológica que contempla as principais políticas 

públicas, legislações, projetos, publicações e eventos que contribuíram com o tema. Durante esse 

processo surgiram questões de cunho sociocultural, determinantes para uma reflexão coerente 

sobre as condições de habitabilidade, frequentemente desconsideradas pelas políticas públicas 

em regiões rurais. 

Palavras-chave: Saneamento rural; políticas públicas; PLANSAB; PNSR. 
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INTRODUÇÃO 

Na experiência brasileira, as primeiras iniciativas em relação ao saneamento rural surgiram 

prioritariamente nas regiões norte e nordeste, com evidente preocupação sobre a seca e as 

epidemias, quando cerca de 600 mil pessoas morreram durante a estiagem de 1877 – 1879 no 

semiárido brasileiro, enquanto outros 250 mil nordestinos migraram para a Amazônia em busca do 

ilusório eldorado da borracha (POMPONET, 2009). Naquele momento as soluções propostas se 

limitavam a escavação de poços e construção de açudes e barragens, com o propósito de 

acumular a água dos períodos de grande precipitação pluviométrica. Entretanto, logo os coronéis 

nordestinos se apropriaram desses instrumentos, com a utilização do patrimônio público para o 

beneficiamento de propriedades particulares (POMPONET, 2009). 

Posteriormente, as modernas infraestruturas de saneamento básico seguiram os passos do 

movimento higienista europeu, que teve início na Alemanha no final do século XVIII marcado pela 

obra A miséria do povo, mãe de enfermidades do médico sanitarista alemão Johann Peter Frank 

(1745 - 1821). Tal movimento surgiu especialmente direcionado pelos esforços da medicina na 

erradicação de doenças endêmicas, como a cólera e a febre amarela, quando os hábitos de 

saneamento da época se tornaram um risco para a saúde pública e qualidade de vida da 

população que se concentrava cada vez mais em aglomerados urbanos emergentes. Nesse 

sentido, a problemática do saneamento básico foi tratada de forma pioneira na Inglaterra a partir 

de 1840, por Edwin Chadwick, Henry Whitehead e John Snow, que relacionaram as condições de 

saúde e doença nos seres humanos às condições sanitárias urbanas da cidade de Londres, que 

crescia de forma desordenada refletindo os efeitos colaterais da Revolução Industrial, conforme é 

retratado na obra O mapa fantasma de Steven Johnson (2008). Dessa forma, o Brasil de 1850-

1930 foi caracterizado pela transferência da prestação dos serviços de saneamento do Estado 

para as concessionárias estrangeiras, especialmente inglesas. 

Nesse processo, fica evidente como os projetos de saneamento básico surgem associados ao 

processo de industrialização da sociedade capitalista e ao crescimento urbano desordenado. A 

partir da Revolução Industrial, na medida em que as aglomerações de trabalhadores da indústria 

passavam a ter péssimas condições de moradia e fortes riscos de saúde coletiva, o Estado 

adotava medidas de saneamento básico com o objetivo de diminuir a incidência de doenças 

endêmicas, que não respeitam as fronteiras de classes sociais.  

Em um estudo sobre a formação de políticas de saúde pública e saneamento rural no Brasil, 

Hochman (2003) identifica as duas últimas décadas da Primeira República como A Era do 

saneamento. Em sua obra homônima, publicada inicialmente em 1998, o autor verifica que esse 

período (1910 – 1920) ofereceu oportunidades políticas únicas para uma reforma sanitária ampla 

envolvida em uma ideologia de cunho marcadamente nacionalista. Desse lugar, o autor 

demonstra o papel dessas políticas no processo de penetração do Estado na sociedade e no 
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território do país, contextualizado na complexidade da esfera pública do Brasil oligárquico. 

Sociólogo de formação, o autor reflete sobre “a coletivização da proteção à destituição humana”, 

em um processo que depende da forma pela qual as elites enfrentam seus dilemas, gerados pela 

interdependência social. Nesse sentido, o formato e conteúdo dessas políticas são objeto de 

barganha em torno dos custos e benefícios da estatização com os custos impostos pela 

interdependência social. Dessa forma, o autor propõe que uma política nacional de saúde pública 

no Brasil só foi possível a partir do encontro da consciência das elites com seus interesses, sendo 

que suas bases foram estabelecidas a partir de uma negociação entre os estados e o poder 

central, tendo o federalismo como moldura político-institucional. 

A Era do saneamento buscou redefinir as fronteiras entre o Brasil rural e o urbano em função do 

que consideravam o principal problema nacional: a saúde pública, marcada pela concomitante 

ausência de poder público e onipresença das endemias rurais. Por meio de uma intensa 

campanha de opinião pública, o movimento pelo saneamento rural buscou convencer as elites 

políticas de que esse rural estava mais próximo e era mais ameaçador do que elas imaginavam 

(HOCHMAN, 2003). 

Esse processo culminou na promulgação do Código das Águas durante o Governo Vargas, por 

meio do Decreto n° 24.643 de junho de 1934, que iniciou a intervenção estatal no setor e o 

processo de nacionalização das concessionárias estrangeiras. Dessa forma, os investimentos no 

setor passaram a ser oriundos do orçamento governamental e o governo passou a fixar tarifas 

pelos serviços. Posteriormente foi Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), em 

1940 (LUCENA, 2006). 

 A estreita relação entre saneamento, saúde e consolidação da indústria na experiência brasileira 

fica ainda mais evidente durante a década de 1940, com a cooperação do Governo Norte 

Americano em ações de assistência à saúde aos trabalhadores, com a criação da Serviço 

Especial em Saúde Pública (SESP), em especial na prevenção e cura de endemias como a 

malária, na mesma época da extração da borracha na Amazônia para abastecimento dos Estados 

Unidos durante a Segunda Guerra Mundial (LUCENA, 2006). Verifica-se ainda que essas ações 

se ampliaram também para o Vale do Rio Doce de Minas Gerais, onde se dava a exploração de 

minerais necessários ao armamento bélico (HOCHMAN; MELLO; SANTOS, 2002). 

Com crescimento desmedido das cidades e dos movimentos populares por moradia e infra-

estrutura a partir da década de 1960, verificam-se novos fatores que direcionaram as políticas de 

saneamento, como a pressão popular, os interesses da indústria da construção civil e do capital 

financeiro, condicionando a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e do Plano Nacional 

de Saneamento (PLANASA) na década de 1970. Essas políticas ditaram as experiências 

brasileiras com moradia e saneamento nas décadas de 1970 e 1980, excluindo os pequenos 

municípios e as populações rurais (MELO, 1989).  Nesse contexto, a história do saneamento, via 
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PLANASA, deixou um saldo bastante negativo quanto à cobertura de saneamento básico nas 

periferias dos centros urbanos, pequenos municípios e regiões rurais. 

O fim do PLANASA iniciou um vazio institucional que perdurou até a Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB). Apesar de programas como o Programa de Abastecimento de água 

e Saneamento para População de Baixa Renda (PROSANEAR), iniciativas inseridas nos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento (PND) e Programas de Ação Governamental (PAG) nesse período, 

as dificuldades financeiras das Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBS); a 

incorporação do BNH pela Caixa Econômica Federal (CEF); e o aumento dos domicílios não-

atendidos, caracterizaram a desarticulação do setor de saneamento na década de 1980 

(LUCENA, 2006). 

Naquele momento, simultaneamente ao processo de redemocratização iniciado nos anos 80, o 

país vivia o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, dirigido à construção de uma nova política 

de saúde, enquanto procurava ainda atender às proposições formuladas pela OMS na 

Conferência de Alma-Ata (1978), que preconizava "Saúde para Todos no Ano 2000" (PAIM, 

2008). Nesse processo, que resgatou a importância da Saúde Pública na relação entre Saúde 

Humana e Saúde Ambiental, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi acolhido na Constituição de 

1988.  

Diante desse cenário, a pesquisa se esforça na compreensão sobre como o déficit de saneamento 

básico vem sendo tratado nas políticas públicas destinadas ao atendimento das regiões rurais no 

Brasil desde a Constituição Federal de 1988, desenvolvida a partir de três objetivos específicos: a) 

identificar as principais políticas públicas, legislações, publicações, projetos, eventos que 

contribuíram na construção das políticas públicas em saneamento ambiental; b) evidenciar as 

relações e contribuições desses acontecimentos na constituição das políticas vigentes nos marcos 

normativos pós Lei n◦ 11.445/07 e; c) discorrer sobre como o déficit em saneamento básico em 

regiões rurais vem sendo tratadas no Brasil. 

Durante esse processo surgiram questões de cunho sociocultural, determinantes para uma 

reflexão coerente sobre as condições de habitabilidade, frequentemente desconsideradas pelas 

políticas públicas em regiões rurais. É evidente a diversidade das comunidades rurais no país, 

cada uma com suas características e desafios particulares, que devem ser consideradas nos 

processos de tomada de decisão, elaboração de políticas públicas, programas e projetos de 

assistência técnica eficientes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A discussão proposta foi desenvolvida a partir de amplo levantamento bibliográfico e documental 

das principais abordagens normativas e institucionais sobre o déficit de saneamento rural no Brasil 

desde a Constituição de 1988. Os resultados desse levantamento foram organizados de forma 
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cronológica em um esforço de evidenciar os principais marcos na trajetória da constituição da 

Politica Nacional de Saneamento Rural (PNSR), ainda em construção, e a relação entre cada um 

dos acontecimentos indicados. Por fim, foi possível analisar como as questões relativas ao déficit 

de saneamento básico em regiões rurais vêm sendo tratadas no Brasil. Os dados foram 

sistematicamente ordenados em ordem cronológica de tal modo que pudessem subsidiar uma 

análise e uma compreensão dos principais aspectos normativos voltados para a temática em 

questão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resultado da pesquisa bibliográfica e documental apresentado na Figura 1 identifica de forma 

visual e cronológica as contribuições relacionadas ao déficit de saneamento rural no Brasil. 

Com o processo de redemocratização do país vivido paralelamente à ebulição dos movimentos 

sociais do campo e das cidades e ao movimento da Reforma Sanitária Brasileira, diversas 

reivindicações e discussões que emergiam na época foram contempladas na Constituição Federal 

de 1988 (CF), dentre elas estão a democratização e universalização dos serviços de saúde 

pública, saneamento básico e habitação. Também são visíveis conquistas para os direitos dos 

indígenas, povos tradicionais e comunidades rurais, diante de um contexto de mobilizações e 

reivindicações nacionais e os reflexos de discussão socioambiental que emergia no mundo todo.  

Após anos de programas pontuais, discussões, pesquisas e publicações, protagonizados 

especialmente pela FUNASA, IPEA, OPAS, OMS, IBGE e ONU, o Brasil ganha um novo marco 

legislativo com a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB), instituída pela Lei n° 11.445 de 

2007. 

Assim, a universalização do saneamento básico foi assumida pela Lei 11.445/2007 com a Política 

Nacional de Saneamento Básico (PNSB), que estabelece diretrizes nacionais para o setor e 

determina a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), sob a coordenação 

do Ministério das Cidades.  A respeito do saneamento rural, fica estabelecida a garantia de 

atendimento da população rural dispersa, mediante soluções compatíveis com suas 

características econômicas e sociais peculiares. Nesse sentido, a lei estabelece ainda que é um 

dos objetivos da PNSB proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às 

populações rurais. 

O processo de desenvolvimento do Plansab foi estruturado pelo Ministério das Cidades em quatro 

etapas principais: a formulação do “Pacto pelo Saneamento Básico: mais saúde, qualidade de 

vida e cidadania”, que marca o início do processo participativo de elaboração do Plano em 2008; a 

elaboração do “Panorama do Saneamento Básico no Brasil”, que teve sua versão preliminar 

publicada em 2011; a “Consulta Pública”, realizada em 2012; e por fim, a publicação da versão 

definitiva do plano, em 2014. 
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Figura 1 – Principais contribuições para o saneamento rural a partir da Constituição de 

1998. 
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Elaborado com a participação da UFMG, UFRJ e UFBA, o Plansab determinou a construção de 

três programas para a implementação da PNSB: Saneamento Básico Integrado; Saneamento 

Estruturante; e Saneamento Rural (PNSR), sendo que o PNSR deve ser composto de diretrizes e 

estratégias para ações de saneamento básico em áreas rurais, objetivando a universalização do 

acesso em um horizonte de 20 anos. Para tanto, a Funasa, em conjunto com a equipe da UFMG, 

iniciou em 2015 um processo de construção do programa, que deve apresentar cinco produtos 

principais: diagnóstico; diretrizes; metas; investimentos; e estratégias, formulados de forma 

participativa, com a integração dos diversos atores e segmentos sociais interessados e envolvidos 

nas questões do saneamento. 

Dentro dessa proposta, a UFMG disponibilizou o acesso ao processo de construção do programa 

à sociedade, por meio do site pnsr.desa.ufmg.br. Nesse processo de construção, é interessante 

observar a percepção atual atribuída ao saneamento básico, fruto de uma longa trajetória de 

consolidação. Nos marcos referenciais propostos para o programa, fica evidente a preocupação 

com a saúde pública; desenvolvimento solidário e sustentável; e erradicação da extrema pobreza. 

Já os eixos estratégicos trazem a preocupação com as tecnologias sociais, apropriadas às 

peculiaridades locais; a sustentabilidade dos serviços implementados; e a educação em saúde, 

participação e controle social. 

 

CONCLUSÃO 

Diante dos resultados apresentados, fica evidente a histórica invisibilidade do saneamento rural 

dentro das políticas públicas no Brasil. O formato apresentado contribuiu para a visualização e 

compreensão do longo processo que culminou na elaboração da PNSR, que acontecia 

paralelamente ao amadurecimento das ideias, iniciativas e projetos que inspiraram as discussões 

relacionando falta de acesso aos serviços de saneamento básico com desigualdade social, saúde 

pública e direitos humanos, além de abordar a importância da integração entre educação e 

participação social no processo de construção das políticas públicas em saneamento rural. 
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RESUMO  

A criação de animais para produção de leite e carne tem sofrido modificações, passando de um 

sistema considerado extensivo para um modelo intensivo de confinamento para diminuir os custos 

de produção e aumentar a eficiência do processo. Esse estudo tem por objetivo aplicar o método 

SWOT e verificar melhorias em uma propriedade do condomínio de Agroenergia desenvolvido 

pela Itaipu Binacional juntamente com a prefeitura do município de Marechal Cândido Rondon, 

dentro da microbacia do rio Ajuricaba fazendo parte do Condomínio de Agroenergia para 

Agricultura Familiar/Ajuricaba. Para isto, o método adotado foi a pesquisa bibliográfica sobre o 

assunto e  observação direta, através de entrevista com os proprietários. Desta forma, constatou-

se que há  utilização de dejetos de animais para a produção de  biogás e biofertilizante. Tal ação 

faz parte do grande Programa “Cultivando Água Boa”, instituído pela Itaipu Binacional, o qual 

contempla 33 produtores da agricultura familiar, que juntas produzem cerca 16 mil toneladas por 

ano de resíduo orgânico de origem animal, possibilitando a geração de aproximadamente 266.000 

m³/ano de biogás. Os resultados observados foram que a produção de biogás e de biofertilizante 

possibilita uma economia com relação à demanda de energia térmica consumida pela 

propriedade, assim como uma diminuição das depesas com a compra de fertilizantes para 

produção de grãos. A experiência ilustra que o sistema é viável em pequenas propriedades rurais 

com vocação para produção de aves, bovinocultura de leite e suinocultura.  

Palavras-chave: Analise SWOT, Agroenergia, Desenvolvimento Rural, Sustentabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

O biogás é um tipo de gás inflamável composto de metano e dióxido de carbono, provenientes da 

decomposição anaeróbica de resíduos orgânicos de dejetos de animais. O biogás é uma fonte 

energética renovável e sustentável, considerado uma alternativa eficiente e relativamente barata, 
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se comparada aos recursos fósseis. O biogás é considerado um biocombustível, pois pode ser 

fabricado tanto natural quanto artificialmente, possui as mesmas características do gás natural, 

inflamável. 

Para a implantação de projetos e programas de aproveitamento do biogás, até mesmo em 

pequena escala, é necessário levar em conta as condições socioculturais, políticas, econômicas, 

ecológicas e também a tecnologia apropriada, principalmente nas áreas rurais. Assim, antes de 

construir uma instalação de biogás deve-se analisar o custo-benefício do ponto de vista do 

beneficiário, da região e do Estado. Julgando a rentabilidade de instalações de biogás, os 

objetivos de cada escolha são de importância decisiva.  

Segundo Nogueira (1992), o biogás foi identificado por Robert Boyle, em 1692, e nos anos 

posteriores continuou a ser tema de pesquisa. Durante meados do século XIX, Ulysse Gayon 

realizou a fermentação anaeróbia de uma mistura de estrume com água, obtendo como resultado 

um gás, que poderia ser utilizado como fonte de aquecimento e iluminação (PIEROBON, 2007).  

Os sistemas biointegrados no meio rural, especificamente com foco no aproveitamento da 

biomassa residual animal para fins energéticos, são meios facilitadores para atingir os 4“R”s 

(Racionalizar, Reciclar, Reusar, Reduzir) da sustentabilidade nas propriedades rurais, por 

apresentar baixo custo de oportunidade dos resíduos, potencial de geração de energia, redução 

do potencial poluidor e redução de recursos energéticos (ANGONESE et al., 2005).  

Segundo Pereira (2008), por meio da biomassa residual animal surge à oportunidade de utilização 

do biogás para obtenção de energia, transformando um passivo ambiental em um ativo 

econômico, atendendo as expectativas do desenvolvimento sustentável, com foco na eficiência e 

na segurança energética.  

A utilização do biogás, como fonte alternativa de energia, é de grande relevância, por se tratar de 

uma matriz renovável que gera menos poluentes atmosféricos, se comparado aos demais 

combustíveis empregados atualmente, porém, sua aplicação encontra obstáculo referente a 

medição de suas características, da qual incluem-se poder calorífico, vazão e seus componentes, 

além da necessidade de sua purificação para determinados usos (OKAMURA, 2013).  

Dessa forma, mostra-se a importância do biogás, que traz benefícios ao meio ambiente, pois, esta 

fonte de energia gera condições benéficas a um ambiente saudável, destinando corretamente os 

dejetos poluentes utilizados neste processo de fabricação alternativa de gás.  

Considerando isto, as ações dos produtores rurais do Condomínio de Agroenergia para 

Agricultura Familiar/Ajuricaba, situado no município de Marechal Candido do Rondon, no estado 

do Paraná, buscaram se adequar a métodos produtivos mais sustentáveis para otimização de 

recursos. No entanto, não basta apenas melhorias nos de procedimentos e investimentos em 

equipamentos e capacitação, sem avaliação do que é gerado.  
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Este programa visa, ações voltadas para recuperação de microbacias hidrográficas, a educação 

ambiental nas comunidades do entorno do reservatório da Itaipu, apoio às iniciativas relacionadas 

à agricultura orgânica e familiar, a aquicultura (cultivo de peixes), às comunidades indígenas, às 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis, ao cultivo de plantas medicinais, dentre outros.  

O programa de “Desenvolvimento Rural Sustentável”, que compreende 26 mil propriedades rurais 

conduzidas em sistema de produção familiar. Isso represente cerca de 90% do total de 

agricultores da bacia. Durante décadas, essas famílias absorveram tecnologias industriais, 

visando à modernização de sua produção, organizada em monoculturas intensivas em capital, ou 

seja, utilizavam maquinário pesado e grandes quantidades de agrotóxicos e fertilizantes químicos. 

O programa trouxe a esses agricultores a possibilidade de rever seu modelo de produção, por 

meio de metodologias participativas, oferecendo às famílias um leque de opções para desenvolver 

toda a sua cadeia produtiva. Para isso, dá o apoio necessário no processo produtivo, estimula a 

transformação artesanal dos produtos, ajuda a organizar a comercialização e, ainda, promove o 

turismo no espaço rural (ANGHEBEN, 2009) 

Assim, o objetivo do trabalho foi  aplicar o método SWOT e verificar melhorias em uma 

propriedade do condomínio de Agroenergia desenvolvido pela Itaipu Binacional juntamente com a 

prefeitura do município de Marechal Cândido Rondon para servir de experiência bem sucedida 

aos demais parceiros dentro da microbacia do rio Ajuricaba, no Estado do Paraná. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho iniciou com uma revisão bibliográfica sobre o programa de desenvolvimento rural 

sustentável no oeste do Paraná.  O intuito deste levantamento foi  analisar como as ações do 

programa cultivando água boa contribuíram para um desenvolvimento sustentável no local, e 

como o método SWOT pode traduzir melhor estes resultados. 

Em seguida, foram interpretados os dados do projeto cultivando água boa em uma propriedade 

pertencente ao condomínio de Agroenergia para agricultura famliar da microbacia do rio Ajuricaba. 

Esse condomínio é resultado das Ações do Programa “Desenvolvimento Rural Sustentável”, uma 

das vertentes de um programa maior, denominado “Cultivando Água Boa”, o qual foi, criado em 

2003, Itaipu Binacional, com mais de 2.200 parceiros, em 29 municípios da que compõem a Bacia 

Hidrográfica do Paraná – Parte 3 (BP3), no oeste do Paraná.  

Foram realizadas visitas técnicas em uma propriedade rural do condomínio para verificar e 

analisar as mudanças adotadas e os resultados percebidos pelo proprietários daquele local. Ao 

identificar os problemas do local de estudo, foi possível aplicar o método SWOT. Criada por 

Kenneth Andrews e Roland Cristensen, professores da Harvard Business School, e 

posteriormente aplicadas por inúmeros acadêmicos, a análise SWOT estuda a competitividade de 

uma organização segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 
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Oportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Por meio de quatro variáveis, poderá fazer-se 

a inventariação das forças e fraquezas da empresa, das oportunidades e ameaças do meio em 

que a empresa atua. Quando os pontos fortes de uma organização estão alinhados com os 

fatores críticos de sucesso para satisfazer as oportunidades de mercado, a empresa será por 

certo, competitiva no longo prazo (RODRIGUES et al., 2005). 

 

O método S.W.O.T. consiste em um análise de cenários, geralmente utilizado em empresas para 

gestão e planejamento estratégico. No entanto, esta técnica pode ser utilizada como ferramenta 

para estabelecer o nível do desenvolvimento em propriedades rurais, onde há a necessidade de 

melhor aproveitamento dos recursos escassos e limitados para sua manutenção, buscando 

analisar os pontos fracos e fortes, as fraquezas e oportunidades, tanto internas como externas 

destes locais. A Figura 1 ilustra a matriz SWOT. 

 

Figura 1 -  Esquema representativo do conceito da matriz Swot / FOFA 

 

Fonte: adaptado SILVA, 2009. 

 

No presente trabalho adota-se o significado Força, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (FOFA), 

de acordo com Silveira (2001), é uma ferramenta utilizada para fazer análise de ambientes. É 

empregada em processos de planejamento estratégico, avaliação da situação da organização e 

de sua capacidade de competição no mercado. Essa técnica contribui para formação de 

estratégias competitivas através da identificação dos pontos fortes e pontos fracos, que são os 

fatores internos da organização, e as oportunidades e ameaças, que são os fatores externos. Para 

utilização desta técnica faz-se uma avaliação global do que se pode encontrar no ambiente 

externo e interno das localidades em estudo.  
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Segundo Wright et. al. (2000), a técnica FOFA tem o intuito de “possibilitar que a empresa se 

posicione para tirar vantagem de determinadas oportunidades do ambiente e evitar ou minimizar 

ameaças ambientais é um instrumento útil para obter informações sobre questões-chave para a 

organização, possibilitando se posicionar e tirar vantagem de determinadas oportunidades do 

ambiente e, evitar as ameaças que são identificadas na análise. Essa análise do ambiente faz que 

se uniformize o entendimento das variáveis ambientais, possibilitando que a informação ambiental 

chegue ao processo decisório, o que pode levar a organização ao sucesso mais facilmente.   

Essa técnica busca avaliação preliminar de cenários divididos em: ambiente interno (Forças e 

Fraquezas) e ambiente externo (Oportunidades e Ameaças); busca antecipar eventos que possam 

vir a ocorrer no futuro. A aplicação da técnica pode ser feita por indivíduos ou por equipes. O 

desenvolvimento por meio de equipes é particularmente interessante por proporcionar, 

potencialmente, maior diversidade de ideias e de riqueza de detalhes (SILVEIRA, 2001)  

O resultado da aplicação da matriz FOFA é uma lista de ameaças e oportunidades que poderão 

ser descritas baseadas nos critérios ilustrados na Figura 2: 

 

Figura 2 -  Matriz FOFA 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O Condomínio de Agroenergia para Agricultura Familiar/Ajuricaba está localizado na comunidade 

rural de Linha Ajuricaba, que pertence ao município de Marechal Cândido Rondon, situado na 

Região Oeste do Estado do Paraná, contempla 33 produtores da agricultura familiar situados na 

micro bacia do Ajuricaba (Figura 3), os quais produzem juntos cerca 16 mil toneladas por ano de 

resíduo orgânico de origem animal, possibilitando a geração de aproximadamente 266.000 m³/ano 

de biogás.   
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Figura 3 - Mapa Micro Bacia Ajuricaba 

 

Fonte: Centro Internacional de Hidroinformática, 2013 

 

As propriedades contam com biodigestores individuais, que produzem biofertilizante e biogás. 

Parte do biogás é consumida nas propriedades, através de fogões especialmente produzidos para 

este fim, sendo utilizado para o preparo de alimentos e na esterilização de ordenhas. O excedente 

é transportado por um gasoduto de 25,5 km (Figura 4) até a Microcentral Termelétrica (MCT), 

onde é usado para secar grãos e gerar eletricidade (Figura 5).  

 

Figura 4 – Microcentral Termoelétrica a Biogás Ajuricaba 

 

Fonte: Webradioagua – UNESCO, 2013 
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Figura 5 – Canalização do gás para Microcentral Termoelétrica a Biogás Ajuricaba 

 

Fonte: CIBiogás, 2013. 

 

O condomínio teve início em setembro de 2009, tendo a ITAIPU Binacional e a Prefeitura 

Municipal de Marechal Cândido Rondon como entidades executoras, e o Centro Internacional de 

Energias Renováveis-Biogás/CIBiogás-ER, como entidade co-executora, além de  outros 

parceiros como: o Centro Internacional de Hidroinformática - CIH; a Fundação Parque Tecnológico 

Itaipu - FPTI; o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER; a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. 

Para ser implantado houve um investimento financeiro da Itaipu Binacional e contrapartidas 

operacionais da Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, ao custo de R$ 2.817.000,00. 

Entre os itens custeados pelo investimento destacam-se (Figura 6): reforma da totalidade dos 

estábulos, implantação de 34 biodigestores, instalação de 25 quilômetros de gasoduto, construção 

da unidade central para purificação do biogás e geração de energias, elétrica e térmica (SCHUCH, 

2012).   

A implantação do referido condomínio demandou o desenvolvimento de diversas tecnologias e 

metodologias. Por se tratar de uma inovação, muitas das suas necessidades não foram atendidas 

pelas tecnologias de mercado. Isto gerou impacto positivo no avanço de tecnologias relacionadas 

ao biogás, pois foram desenvolvidas levando-se em conta a nacionalização de equipamentos e 

metodologias, o baixo custo e a fácil manutenção. 

O resultado do programa possibilitou as seguintes melhorias: Definição das propriedades e 

critérios de elegibilidade de participação, foi definido que seria necessário o apoio do município na 

cessão de espaço público para implantação da Microcentral Termelétrica (MCT). Também foi pré-

estabelecido que as propriedades inseridas no condomínio deveriam estar situadas na mesma 

bacia hidrográfica.  

 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1261 

Figura 6 – Sistema de biodigestão propriedade em estudo 

 

Fonte: CIBiogás, 2013. 

 

Os produtores rurais foram convidados a participar do condomínio, de acordo com a 

disponibilidade de matéria orgânica para produção de biogás em sua propriedade e pelo 

comprometimento quanto à sua adequação ao sistema de biodigestão desenvolvido. Segue 

alguns critérios para definição do projeto: 

a) Produção e canalização primária de biogás interligando as propriedades a   

unidade de armazenamento e transformação.  

b) Concepção do condomínio de agroenergia para agricultura familiar, por meio da formação 

de uma cooperativa (Cooperbiogás).  

c) Desenvolvimento dos sistemas para conversão de biogás em energia térmica (secador de 

grãos e cocção), além de elétrica e veicular, por meio da Microcentral Termelétrica (MCT).  

d) Desenvolvimento do controle e proteção para geradores de eletricidade de pequeno porte.  

e) Recomendações para usos e aplicações ambientalmente corretos para a fertilidade dos 

solos (biofertilizante). 

f) Documentação, validação e difusão das tecnologias utilizadas.  

 

O biogás produzido tem três possibilidades de conversão: energia elétrica, energia térmica e 

energia veicular. O aproveitamento em energia elétrica é realizado por meio de grupo 

motogerador, com conexão à rede local de distribuição, em Geração Distribuída. O biogás 

também é utilizado como fonte de calor indireto no Secador de Grãos. O sistema também permite 
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que os produtores rurais utilizem parte do biogás produzido na propriedade para cocção de 

alimentos, aquecimento de água para banho e para limpeza de equipamentos de ordenha.  

 Para implantação do projeto foi necessário uma equipe de engenheiros (ambiental, civil, 

mecânico, agrônomo e eletricista), bem como de empresas de consultoria especializadas na 

execução de obras civis de adequação de propriedades rurais, implantação de sistemas de 

biodigestão, implantação de gasodutos rurais e infraestrutura necessária para operação da 

microcentral termoelétrica.  

 A viabilização técnica do Condomínio de Agroenergia para Agricultura Familiar/Ajuricaba foi 

concebido a partir da troca de informações com os parceiros do projeto, referências técnicas e 

cientificas, bem como da expertise adquirida pela ITAIPU Binacional nos demais projetos de 

biogás da instituição. O local tem grande importância na redução do impacto ambiental, 

contemplando a produção de energia renovável e aproveitamento de dejetos.  

O potencial de geração de energia hoje é baseado na produção diária de biogás, em termos 

teóricos 1m³ biogás teria potencial para gerar 1,3 kWh. A Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) em 1996 regulamenta a compra de energia produzida mediante biodigestores assegura 

que se houver excedente de produção elétrica, o produtor pode vender esse excedente para uma 

concessionária de energia (SANTOS, 2013). 

A propriedade participa do condomínio de Agroenergia desde seu início, em 2009, sendo que a 

produção de biogás no local iniciou-se no dia 10 de outubro de 2010, o trabalho da propriedade é 

somente realizado pelos proprietários, com a contratação esporádica de funcionários temporários, 

apenas para determinadas atividades sazonais, sendo sua total de 7,4 hectares produzindo grãos 

(milho, soja, aveia) que, em sua maioria, são utilizados na fabricação de ração e fornecimento aos 

animais ali existentes. Sua principal atividade é a bovinocultura de leite, com um plantel de 16 

cabeças, que produzem cerca de 130 litros diariamente.    

Para que a propriedade pudesse produzir o biogás, algumas adaptações foram executadas, houve 

um melhoramento na cobertura do barracão de ordenha (uma vez que o beiral era curto e 

direcionava água dentro das canaletas onde o dejeto é disposto) além, da instalação das calhas 

para captar a água da chuva e seu posterior armazenamento em um reservatório de 5.000 litros, o 

que possibilitou evitar erosão no pátio da propriedade.   

Também foi necessário um manejo adequado por parte dos produtores, para que pudesse ser 

produzido o biogás e o biofertilizante. A ordenha é feita em dois períodos, um pela manhã e a 

outro no período noturno. No sistema anterior, após cada ordenha, as vacas eram soltas para o 

pastejo e lançavam seus dejetos diretamente no solo. Com a implantação do novo modelo, os 

animais passaram a ficar confinados no período noturno e usavam o estábulo para o depósito de 

excrementos, ficam presas no período noturno e defecam no estábulo. Os dejetos são recolhidos 

e dispostos em canaletas e caixas de passagem interligadas até uma caixa de mistura 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1263 

(homogeneização) que utiliza água da chuva ou do poço semi-profundo para deixalos na forma 

líquida. Esses dejetos são enviados através de tubulação de PVC, por gravidade, até o 

biodigestor, para transformação dos dejetos em gás metano e o biofertilizante.   

O tempo de retenção desses dejetos são de aproximadamente 28 a 32 dias. São produzidos 

cerca de 10 a 12m3 de gás por dia, sendo que 20% são utilizados na propriedade e o restante 

enviado a Micro Central Termelétrica (MCT).  

O biofertilizante, após estabilizado, é enviado para uma lagoa revestida com Geomenbrana de 

polietileno de alta densidade (PEAD) onde permanece até o uso, conforme a conveniência do 

produtor.  Este biofertilizante é composto por vários nutrientes, dentre os quais destacam-se: o 

nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), que são essenciais para produção de gramíneas e 

forrageiras.  Contudo, o biofertilizante é produzido no local é insuficiente, pois, segundo o 

produtor, ainda é necessário adquirir adubos químicos para complementar o uso na propriedade. 

Esses produtos são adquiridos em lojas agropecuárias do município.  Também destaca-se a 

implantação de um sistema agrosilvipastoril, que contempla a integração pecuária-lavoura-

floresta.   

Mudanças significativas no local foram obtidas, incluindo na estrutura física, no manejo dos 

animais e da lavoura, no visual da propriedade, porém, a mais sentida e destacada pelo produtor 

foi a melhora na qualidade de vida. O investimento do projeto nesta propriedade foi em torno de 

R$ 32 mil para instalação de um biodigestor e melhorias nas estruturas da propriedade. Os custos 

foram obtidos do programa “Cultivando Água Boa”, da Itaipu Binacional, sem contrapartida por 

parte do agricultor e sem necessidade de devolução do montante investido. Quanto aos custos 

para manutenção do sistema, ficam em torno de R$ 150,00 por ano para pequenos reparos nos 

equipamentos. 

A propriedade foi visitada por mais de 800 pessoas desde sua implantação até os dias atuais. São 

pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, segundo registros da propriedade,  mostrando 

que com boas práticas é possível transformar um passivo ambiental em um produto com valor 

agregado importante.  

Observou-se que o aproveitamento do biofertilizante na lavoura e do biogás para geração de 

energia térmica geram uma economia de aproximadamente R$ 3.500 por ano para esta 

propriedade. Ou seja, em menos de 10 anos, o investimento estaria pago. Aplicando a matriz 

FOFA na propriedade obteve-se os seguintes resultados conforme Quadro 1  
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Quadro 1 - Resultados do Método FOFA.  

Forças (internas) Fraquezas (internas) 

 Produção Sustentável; 

 Geração de Biogás e Biofertilizante; 

 Inovação tecnológica e ambiental; 

 Preservação Ambiental; 

 Extração sustentável recursos naturais; 

 Economia de Suprimentos; 

 Melhoria na Qualidade de vida. 

 Melhoria nos equipamentos e manejo; 

 Baixo custo de manutenção; 

 Visual agradável 

 Pouca Assistência técnica; 

 Promessas não cumpridas; 

 Desmotivação com o projeto; 

 Equipamentos não totalmente 

adequados; 

 Falta de sucessão familiar. 

Oportunidades (externas) Ameaças (externas) 

 Oportunidade de Renda Extra; 

 Respeito das Pessoas; 

 Possibilidade de aumento na produção; 

 Novas Pesquisas 

 

 Legislação específica muito rigorosa; 

 Mudanças de Governo; 

 Aceitação por parte das pessoas; 

 Abandono do projeto; 

 Alto custo de implantação 

 

 

CONCLUSÃO 

 Após a intervenção, observou-se que houve uma melhoria dos procedimentos, de modo que os 

dejetos são utilizados para produção de gás, com destinação dos resíduos à fertilização do solo, e 

com boa rentabilidade  pois, caso o investimento fosse feito por parte do agricultor este seria pago 

em menos de dez anos, o que na administração considera-se um investimento de médio prazo e 

portanto para tal atividade  viável, além dea a propriedade ser vista como um modelo de gestão e 

utilização dos recursos naturais, com significativa redução da agressão que geralmente a 

atividade pecuária representa ao ambiente.  

Embora percebido através da análise da matriz FOFA, que as forças são superiores as fraquezas 

e que as oportunidades são melhores que as ameaças. Ainda assim é necessário encontrar um 

equilíbrio em todos os pontos para que o projeto tenha o máximo desempenho e os envolvidos 

possam usufruir de forma plena todos os beneficios.  
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Observa-se que alguns fatores relevantes ao meio pesquisado, principalmente relacionados às 

forças e oportunidades, destacam-se a qualidade de vida, a rentabilidade, o convívio em harmonia 

com a natureza e a extração sustentável dos recursos naturais, geração de renda entre outros. 

Embora a atividade traga um tema com alto índice de discussão de propostas e fórmulas que 

resolvem o problema de convívio entre exploração econômica e natureza, esta comunidade sofre 

sérias ameaças, o que poderá levar a incorporação das pequenas propriedades a possíveis 

latifúndios, colocando em risco todo um projeto produtivo socioambiental.  
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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de Assessoria Técnica desenvolvido 

no Quilombo Dom João, localizado no município de São Francisco do Conde-Bahia. Parte do 

trabalho foi realizado em equipe, fase que compreendeu às etapas de aproximação e de 

diagnóstico sobre o Quilombo Dom João. O trabalho individual realizado pela primeira autora com 

orientação dos co-autores, busca atender a demanda por saneamento básico (componentes 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos), que desde o início 

do projeto foi apresentada pelos quilombolas como uma das mais urgentes. O trabalho apresenta 

as condições atuais do abastecimento de água, destinação dos esgotos sanitários e manejo dos 

resíduos sólidos, sendo realizadas propostas de melhorias para estes componentes, visando 

instrumentalizar os quilombolas e contribuir para melhoria da sua qualidade de vida, do ambiente 

e, consequentemente, na luta da comunidade pelo direito ao território e à moradia digna. 
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Palavras-chave: abastecimento de água, soluções para o manejo de excretas e esgotos 

sanitários, resíduos sólidos, Quilombo Dom João.  

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho é fruto de um curso de especialização na área de Assistência Técnica em 

Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da Univerisdade Federal da Bahia (PPGAU/UFBA), e foi 

desenvolvido entre novembro de 2015 a novembro de 2016. O curso tem como perspectiva a 

elaboração participativa de projetos de interesse social, com vistas a ampliar o acesso a recursos 

públicos na promoção de melhor qualidade de moradia e fortalecimento da cidadania.  

Formou-se uma equipe composta por quatro arquitetas e urbanistas e um cientista social. O local 

escolhido para ser trabalhado foi o Quilombo Dom João, uma vez que era desejo da equipe 

prestar assessoria técnica a uma comunidade tradicional e o Quilombo apresentava condições 

que atraíram a equipe, além disso, os quilombolas aceitaram e apoiaram a atuação da equipe na 

comunidade. 

O Quilombo Dom João é uma comunidade composta por cerca de 50 famílias, e está localizado 

numa região de manguezal da zona rural do município de São Francisco do Conde-Bahia, distante 

4km da sede do Município. Atualmente, as atividades da pesca e da mariscagem, são as 

principais formas de sustento dos quilombolas. 

 Em 2013, a comunidade recebeu o certificado de quilombola pela Fundação Cultural Palmares 

(FCP), e no mesmo ano, a Associação Quilombola de Dom João se constituiu oficialmente. 

Atualmente, o processo de regularização fundiária no Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) encontra-se paralisado, por conta de um processo na Justiça contestando a 

validade da certificação concedida pela Fundação Cultural Palmares.  

A região ocupada pelo Quilombo Dom João é margeada por mangue e rio, portanto, uma Área de 

Proteção Permanente (APP), sendo território da União. A comunidade vem sofrendo com 

tentativas de remoção por parte do Poder Público Municipal, que aliado à empresários e 

fazendeiros, possuem interesse de especulação imobiliária na região do Quilombo. Atualmente o 

Quilombo está vivendo uma fase mais tranquila, pois foi concedido, em dezembro de 2015, pela 

Secretaria do Patrimônio da União (SPU), um Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS), 

que permite a atual ocupação desde que seja realizado um uso tradicional e sustentável dos 

recursos naturais disponíveis no território. O TAUS, apesar de ser importante nesse momento 

para o processo de luta e resistência da comunidade, não representa a titulação definitiva da terra. 

Desde o início da atuação da equipe da Residência no Quilombo Dom João a demanda por 

esgotamento sanitário foi apontada como a mais urgente a ser resolvida, pois um dos primeiros 

argumentos utilizados para remoção dos moradores do Quilombo era de que estavam poluindo o 

rio e o meio ambiente com os esgotos sanitários, uma vez que não possuem em suas casas e na 
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comunidade tecnologias adequadas de tratamento do mesmo. É importante pontuar também que 

o Plano Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

Município de São Francisco do Conde encontra-se em elaboração, na fase do Prognóstico, e foi 

identificado pela comunidade e primeira autora que o Quilombo Dom João não se encontra 

contemplado no mesmo, o que deixa claro que a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde 

não tem interesse em prover melhorias no Quilombo. 

A partir desse cenário, desenvolveram-se as etapas de diagnóstico e de oficinas gerais com a 

equipe e a comunidade quilombola. Os resultados obtidos com esta etapa geraram demandas de 

projetos, que foram desenvolvidos por cada membro da equipe, sendo que a definição dos 

projetos se deu em comum acordo com os quilombolas. 

O presente trabalho foi desenvolvido contemplando os componentes do saneamento básico, com 

foco maior voltado para a solução dos esgotos sanitários. Foram analisadas as condições atuais 

sobre os componentes abastecimento de água, manejo de resíduos sólidos e esgotamento 

sanitário, a fim de propor melhorias e soluções para os mesmos, visando a melhoria do ambiente 

e qualidade de vida dos quilombolas. 

Assim, teve-se como objetivo geral contribuir com o fortalecimento e melhoria do Quilombo Dom 

João, valorizando a importância da organização comunitária para resistência na luta pela 

permanência em seu território e na luta pelos seus direitos e moradia digna. A proposta busca 

instrumentalizar e orientar os moradores do Quilombo para o manejo adequado dos esgotos 

sanitários, e propor melhorias no uso da água e no manejo dos resíduos sólidos, visando evitar a 

poluição do solo, rio e mangue, melhorar a qualidade de vida de seus moradores, bem como 

contribuir para a preservação ambiental do território.E como objeticos específicos: introduzir na 

comunidade a importância das ações com o meio ambiente, saúde e serviços públicos de 

saneamento básico; propor melhorias no que diz respeito ao abastecimento de água e aos 

resíduos sólidos e propor soluções para o manejo dos excretas humanos/esgotos sanitários mais 

adequadas à realidade do Quilombo Dom João; realizar o projeto de forma participativa, ou seja, 

de forma que os moradores estivessem envolvidos no processo, a fim de que se apropriassem 

das tecnologias propostas, bem como das justificavas e objetivos do projeto a ser desenvolvido; 

desenvolver propostas que possam se tornar realidade pelas mãos dos próprios moradores, de 

forma autônoma, sem depender de ações do Poder Público; e contribuir com a politização da 

comunidade na busca por seus direitos. 

 

METODOLOGIA 

Todo o processo do trabalho foi permeado pelo desejo de construir junto com a comunidade o 

atendimento às demandas de projetos que poderiam ser desenvolvidos pela equipe técnica, num 

processo participativo.   
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A etapa de diagnóstico do Quilombo Dom João divide-se no estar em campo e em se reunir com 

os agentes externos envolvidos com o Quilombo. Durante a atuação em campo foram feitas 

vivências, oficinas e um questionário socioeconômico, que cobriu 64% das residências, a fim de 

conhecer melhor os quilombolas, o território, suas histórias, suas lutas e suas condições de 

habitabilidade. Já as reuniões externas aconteceram com a Associação dos Advogados dos 

Trabalhadores Rurais (AATR), Comissão Pastoral da Pesca (CPP), grupo de pesquisa GeografAR 

da Universidade Federal da Bahia (POSGEO/UFBA) e a SPU, agentes que auxiliam o Quilombo 

Dom João na luta pelo direito à terra. Também foram feitas reuniões com a Secretaria de Meio 

Ambiente da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde e com o Ministério Público Federal, 

no sentido de investigar sobre qual a posição política e qual tipo de atuação destes órgãos para 

com o Quilombo. 

Como resultado deste processo ficou clara a importância do desenvolvimento de um trabalho 

sobre o saneamento básico no Quilombo. 

Foram feitas duas oficinas específicas sobre os temas de esgotos sanitários, água e resíduos 

sólidos. No Quilombo não havia infraestrutura no local das oficinas para usos de recursos áudio 

visuais, então para a primeira oficina utilizou-se de pequenas maquetes (produzidas pela primeira 

autora) no intuito de ilustrar melhor as soluções de esgotamento sanitário que foram pensadas. Os 

objetivos desta oficina foram: 

 Introduzir o tema de saneamento básico.  

 Dialogar com a comunidade a importância do manejo/tratamento adequado para os 

esgotos sanitários, para os resíduos sólidos e para o abastecimento de água.  

 Informar sobre o andamento da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São Francisco do Conde e, a partir disso, 

incentivá-los a lutar por seus direitos.  

 Explicar as diferenças, vantagens e desvantagens de sistema coletivo e sistema individual 

para solução da questão dos esgotos sanitários.  

 Mostrar por meio de pequenas maquetes como funcionam três opções para o 

manejo/tratamento dos esgotos sanitários, opções individuais previamente estudadas, que 

se adequam à realidade do Quilombo Dom João.  

 

Já para a segunda oficina foram feitos painéis no formato A3, com o conteúdo a ser trabalhado. 

Os painéis tinham o objetivo de ilustrar o que estava sendo apresentado e depois deixá-los 

expostos no local da oficina para que fosse possível compartilhar o conteúdo passado com quem 

não esteve presente na atividade. Além disso, o material ali exposto tinha a intenção de que a 

comunidade se familiarizasse cada vez mais com o conteúdo falado na oficina. 
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Os objetivos desta oficina foram:  

 Tratar dos temas da água e lixo, falando sobre melhorias possíveis para o Quilombo, 

deixando claro que seriam apontamentos baseados no que foi observado durante o 

diagnóstico e em orientações com professores. E que esses pontos, pelo menos por 

enquanto, não seriam trabalhados a fundo, pois a prioridade era focar nas soluções para 

os esgotos sanitários.  

 Explicar novamente sobre as soluções para o manejo/tratamento dos esgotos sanitários 

sugeridas, desta vez com imagens auxiliando as maquetes para facilitar a compreensão 

dos participantes.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Sobre os elementos água e resíduos sólidos, tratou-se em um nível de indicação de melhorias, já 

sobre a demanda em relação às soluções para os excretas humanos/esgotos sanitário, apontada 

como uma das mais urgentes a ser resolvida, passou a ser o componente de saneamento básico 

mais trabalhado dentre as propostas. 

Todas as propostas a seguir foram baseadas no processo de diagnóstico, na bibliografia 

consultada e em orientações com os outros autores. Além disso, o conteúdo foi discutido e 

repassado para a comunidade durante as duas oficinas já citadas. 

 

Abastecimento de água 

Conforme questionário aplicado, apenas 34% das residências entrevistadas recebem água direto 

da rede de distribuição operada pela concessionária estadual e estas pagam o valor da tarifa 

social. Foi observado que a maioria da famílias não possui instalação hidrossanitária dentro das 

casas, muitas delas têm somente um ponto de água dentro da residência ou no quintal. Os 

moradores não relataram ocorrência de falta de água no Quilombo. 

As casas que possuem banheiro com vaso sanitário fazem uso da descarga manual (jogar um 

balde de água dentro do vaso sanitário para descarregar os excretas). Essa prática foi elogiada e 

incentivada nas oficinas, pois economiza água, comparando-se aos outros tipos de descargas e, 

além disso, reduz a geração de esgotos sanitários, pois se usa menos água para descarregar os 

excretas humanos. 

As propostas de melhorias apresentadas para o Quilombo Dom João com relação ao uso da água 

são: 

 Ampliar o atendimento, universalizando a distribuição da água, uma vez que não há 

ligação de água em todas as residências. 

 Continuar o uso da descarga manual nos vasos sanitários das casas, pois economiza água 

e gera menos esgotos sanitários. 
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 Reservar água no domicílio com todos os cuidados inerentes à saúde pública, pois 

nenhuma casa no Quilombo possui reservatório. O uso de reservatório domiciliar de água 

vai garantir uma maior tranquilidade aos moradores em casos de falta da mesma.  

 Implementar o sistema de captação da água de chuva dos telhados, face à elevada 

pluviosidade local, nos domicílios de moradores que queiram reduzir seu consumo e 

custos com a conta de água. 

 

Manejo de Resíduos Sólidos 

A principal questão dos resíduos sólidos no Quilombo Dom João é que o caminhão do serviço 

público de coleta não passa mais nas ruas da comunidade depois que os conflitos entre Prefeitura 

e quilombolas se acirraram. Desde então, os moradores tem de caminhar cerca de 500m a 800m 

para deixar seus resíduos domiciliares na margem de rodovia próxima, para que assim sejam 

recolhidos pelo caminhão coletor que presta o serviço para a Prefeitura.  

Já é de costume dos moradores jogar cascas e restos de legumes e frutas nos pés das plantas do 

quintal como forma de adubo. O resto de comida normalmente é dado para os cachorros que 

vivem lá. E os outros tipos de resíduos domiciliares são queimados, jogados no meio ambiente ou 

levados para a rodovia para serem recolhidos pelo caminhão coletor.  

A partir desta realidade e de outras observações feitas durante o diagnóstico, tem-se como 

propostas: 

 Instalar lixeiras públicas, pois não há lixeira pública nas ruas do Quilombo. A princípio 

foram dados exemplos de lixeiras que a própria comunidade pode produzir reutilizando 

materiais, como lixeira de garrafão de água de 20 litros e lixeiras de pneus.  

 Incentivar a continuidade da prática do uso de cascas e restos de frutas e legumes nos pés 

das plantas. Acrescentou-se a isso a opção de compostagem, para que a fração orgânica 

dos resíduos domiciliares seja utilizada como recondicionador do solo nas hortas e 

plantações.  

 Incentivar a separação da fração úmida e da fração seca dos resíduos domiciliares, 

separando na fração seca aqueles que são reutilizáveis e recicláveis, pois podem ser 

comercializados e se transformar em fonte de renda para algumas demandas de 

manutenção da Associação, como material de escritório e material de limpeza. 

 

Disposição de Excretas Humanos/Esgotos Sanitários 

 Atualmente no Quilombo Dom João 61% dos moradores jogam seus excretas humanos/esgotos 

sanitários no rio ou mangue. Mesmo considerando-se pouco o volume de esgotos sanitários 

lançados no ambiente devido ao pequeno número de residências, esta situação não deixa de ser 

um dano à natureza e um risco de doenças. 
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Baseando-se na realidade do Quilombo, em levantamento bibliográfico e em conversas entre 

autores, chegou-se a três propostas para o manejo/tratamento dos excretas/esgotos sanitários, 

buscando-se sugerir soluções individuais para os mesmos no Quilombo Dom João, pois tem um 

menor custo, pode ser construído de forma autônoma, sua construção é mais rápida, além do 

baixo impacto para a vizinhança durante a execução.  

- Fossa de fermentação 

Esta solução se destina, principalmente, aos domicílios sem abastecimento de água e 

desprovidos de instalações hidrossanitárias. A fossa de fermentação consiste em dois tanques 

lado a lado independentes impermeabilizados, destinados a receber os excretas humanos. Usa-se 

uma câmara até esgotar sua capacidade. Então, começa-se a usar o outro tanque, enquanto 

cheio sofre o processo de fermentação natural e mineralização. Demora em média um ano para 

encher um tanque. Então após um ano retira-se grande parte do material do tanque cheio, 

deixando um pouco para facilitar o processo da próxima leva de dejetos. A fossa de fermentação 

pode ser construída em cima do solo, enterrada ou semienterrada, pois sua altura indicada é de 

apenas um metro (Figura 1). 

 

Figura 1 - Planta e cortes com dimensões da fossa de fermentação para uma residência com 5 pessoas 

 

Fonte: FUNASA, 2015 (Manual de Saneamento). 
 
 

Quando este tipo de fossa foi apresentado em oficina no Quilombo Dom João, percebeu-se que a 

comunidade entendeu o processo de como a fossa de fermentação funciona, mas não se 

interessou a princípio em aplicá-la, uma vez que todos os que estavam presentes na oficina 

tinham pelo menos um ponto de água dentro de casa e estavam acostumados a utilizar água na 

descarga manual do vaso sanitário. 
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- Fossa séptica (tanque séptico) 

A fossa séptica recebe todo esgoto doméstico, as águas negras e cinzas. É recomendada a 

instalação de uma caixa de gordura para receber as águas da cozinha, e daí seguir para a fossa 

séptica. A caixa de gordura retém a gordura, portanto previne o entupimento da tubulação. 

As fossas sépticas são câmaras fechadas e impermeabilizadas que funcionam “como unidades de 

decantação e digestão, realizam a decomposição de sólidos orgânicos, acumulando os resíduos 

(formação de lodo) e estabilizando compostos (Figura 2). É bastante utilizado devido a sua 

facilidade de construção, operação de baixo custo” (FUNASA, 2014, p.35). 

 

Figura 2 – Fossa ou tanque séptico 

 

                                      Fonte: FUNASA, 2015 (Manual de Saneamento). 

 

A manutenção desta fossa se dá pela retirada de grande parte do lodo por um caminhão limpa 

fossa, o tempo para esta limpeza é o tempo estimado no cálculo do volume da fossa. 

A fossa séptica gera um efluente líquido, que é importante ser tratado antes de ir para o meio 

ambiente, pois quando ele sai da fossa séptica contém grande quantidade de matéria orgânica em 

suspensão, além de ter um cheiro desagradável e cor turva. Portanto, para o tratamento do 

efluente foi citado duas opções. Uma delas é o círculo de bananeiras que é uma solução 

ecológica e consiste em uma vala circular com dois metros de diâmetro e um metro de 

profundidade, com brita no fundo e acima trancos e galhos. Para sua cobertura deve ser colocada 

palha a fim de impedir a entrada de luz e da água da chuva (para não inundar o buraco). Este 

círculo deve ser rodeado por bananeiras espaçadas de 60cm, e entre elas podem ser plantados 

mamoeiros, lírio, taioba, plantas que ajudam no tratamento e reuso do efluente. Estas vegetações 

se adaptam a solo úmido e rico em matéria orgânica. 
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Figura 3 - Vista superior e corte do círculo de bananeira 

             

Fonte: http://www.setembolas.com.br/2006/10/circulo-de-banaeiras/. 

 

Outra opção para a destinação do efluente é o filtro de areia. “Os filtros de areia são unidades 

construídas em concreto ou alvenaria sobre o solo, semienterrados ou enterrados, com o formato 

cilíndrico ou retangular, em substituição a valas de filtração nas situações em que não é possível a 

implantação destas” (FUNASA, 2015, p. 213). O filtro de areia permitirá a saída de água sem 

excesso de matéria orgânica dissolvida.  

 

Figura 4 - Filtro de areia para tratamento do efluente 

 

Fonte: http://serranortees.com/projetos_fsb.html. 

 
 
Este conteúdo foi discutido nas oficinas e percebeu-se que os moradores entenderam a 

importância da caixa de gordura, sobre o funcionamento e manutenção das fossas sépticas, 

porém notou-se que muitos tiveram dificuldade para entender que existe o efluente da fossa 

séptica, e que o mesmo deve ser tratado. No Quilombo já há fossa séptica em poucas 

residências, porém, estas jogam os seus efluentes diretamente no mangue, sem tratamento 

prévio. 
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- Fossa Bananeira  

A fossa bananeira, também conhecida como fossa verde, ou bacia de evapotranspiração (BET) é 

uma alternativa ecológica e de baixo custo para o tratamento das águas negras e não gera 

efluente, sendo que as águas cinzas deverão ser reutilizadas ou ter outro destino. No caso do 

Quilombo Dom João, as águas cinzas podem ser direcionadas para um círculo de bananeiras, 

reaproveitadas para irrigação de jardins e hortas, ou seguir para valas de infiltração. 

A construção da fossa se dá por uma caixa (bacia) de alvenaria ou de ferro cimento 

impermeabilizada. Sobre as camadas Vieira (2010) considera que a altura da câmara de pneus 

onde se recebe o esgoto é de cerca de 55cm, que juntamente com a colmeia de tijolos de cada 

lado vão formar a primeira camada (mais baixa) de preenchimento da bacia. A segunda camada é 

a de brita (em torno de 10cm). Nesse ponto é indicado o uso de uma manta de Bidim para evitar 

que a areia desça e feche os espaços da brita. A terceira é a da areia (em torno de 10cm). E a 

quarta é a do solo (em torno de 25cm) que vai até o limite superior da bacia. Deve-se procurar 

usar um solo rico em matéria orgânica e mais arenoso do que argiloso. A última camada é a palha 

que fica acima do nível da bacia. Esta palha é importante para proteger a bacia de alagamentos, 

todas as folhas que caem das plantas devem ser mantidas em cima da bacia, no mesmo intuito. 

Por fim, devem-se plantar espécies de plantas com folhas largas, como mamoeiro, bananeiras, 

taioba, lírios, caetés, entre outras que vão realizar o processo de evapotranspiração (Figura 5).  

Vale ressaltar que a bananeira é uma planta fácil de ser encontrada no Quilombo. E que quando 

esta proposta foi apresentada nas oficinas, a comunidade se mostrou bem receptiva à nova ideia, 

que é bem diferente da fossa séptica, com a qual o Quilombo já está mais acostumado. 

 

Figura 5 - Esquema da fossa bananeira 

 

Fonte: http://www.ecoeficientes.com.br/bet-comotratar-o-esgoto-de-forma-ecologica/. 
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A princípio pode-se considerar esta opção da fossa bananeira a que mais se adequa a realidade 

do Quilombo, pois é de baixo custo, é estanque, ajuda na produção de frutos e, principalmente, 

por ser um sistema fechado, sem produção de efluentes.  

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho é reflexo de um processo coletivo entre a equipe de residentes e a comunidade do 

Quilombo Dom João. A busca constante do grupo era por um processo de construção 

participativo, de ouvir a comunidade cada vez mais. 

O processo foi de aprendizados, de construção coletiva, de trocas e de instrumentalização, tanto 

para primeira autora como para os moradores do Quilombo. Desenvolver projetos de assistência 

técnica em comunidade tradicional envolve muitos outros agentes e recursos internos e externos, 

não é somente o conhecimento técnico. As relações interpessoais, as histórias de vidas, as 

tradições, os problemas políticos e financeiros, os tempos, entre vários outros fatores influenciam 

no resultado deste tipo de trabalho. 

O cuidado com as questões do saneamento básico é importante para contribuir com a 

permanência sustentável da comunidade no território ocupado atualmente, e este é um dos 

principais objetivos do trabalho.  

Acredita-se que as sugestões de melhorias referidas no trabalho são satisfatórias e respeitam a 

realidade do Quilombo Dom João, são possíveis de serem colocadas em prática, e certamente 

melhorariam a qualidade de vida dos quilombolas. 

Um dos grandes desafios encontrados durante o desenvolvimento do trabalho foi o tempo, 

conciliar o tempo do curso de especialização, com o tempo da equipe, com o tempo da 

comunidade, foi uma busca constante. Como resultante dessas diferenças de tempos, o planejado 

ou considerado como ideal para a conclusão do estudo não se concretizou.  

Observando o retorno dado pelos moradores sobre as duas oficinas sobre o saneamento básico 

(abastecimento de água, resíduos sólidos e manejo de excretas/esgotos sanitários), pode-se 

concluir que trabalho de sensibilização e explanação sobre os tipos de soluções possíveis de 

serem implementadas à realidade do Quilombo Dom João para os excretas humanos/esgotos 

sanitários foi iniciado, porém percebe-se a necessidade de continuar até que haja um nível de 

maturidade coletivo no entendimento das propostas para, assim, dar um retorno mais prático para 

a comunidade. Além disso, deve ser desenvolvido também um estudo mais detalhado sobre as 

condições do solo e análises de casos onde as propostas apresentadas possam não se mostrar 

adequadas.  

Contudo, é um trabalho que para ter um resultado mais palpável para a comunidade deve 

continuar em uma nova etapa de mais detalhamentos e análises técnicas, além de mais encontros 
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com a comunidade para que se amplie o nível de compreensão e familiaridade sobre as soluções 

propostas, suas técnicas e objetivos. 
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RESUMO  

A promoção do direito ao saneamento básico em comunidades rurais constitui um desafio para o 

Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2014), apenas 33,4% dos 

domicílios rurais estão ligados à rede de distribuição de água, e 66,6% dos domicílios rurais usam 

outras formas de abastecimento, ou seja, soluções alternativas, coletivas e/ou individuais, de 

abastecimento, e mais de 68% dos domicílios rurais não possuem soluções adequadas de 

esgotamento sanitário (49,9% - fossa rudimentar, 7,4% - outras formas e 11,4% – sem solução). O 

presente trabalho tem como objetivo identificar a percepção da população de duas localidades 

rurais sobre a relação entre Direito e Saneamento Básico. O estudo foi realizado nas localidades 

Derocal e Penedo, povoados do município de São Desidério localizado no extremo Oeste da 

Bahia. A percepção dos moradores das localidades sobre a relação entre direito e saneamento 

básico foi estudada a partir da realização de um grupo focal, técnica de pesquisa qualitativa, 

derivada das entrevistas grupais, que coleta informações por meio das interações grupais. Os 

resultados demonstram que “saneamento básico” não é um termo usual para os moradores das 

localidades, o que impacta na percepção sobre sua pertinência como um direito e, 

consequentemente, no controle social da política pública existente. 
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Palavras-chave: Saneamento básico; Percepção do direito ao saneamento básico; Direito ao 

saneamento rural; Saneamento básico e direito. 

 

INTRODUÇÃO 

A percepção da importância do saneamento básico para qualidade de vida das pessoas, data 

desde a antiguidade, mesmo que não fosse tratado com esse termo. É fato que antes da 

formação das cidades (adensamento populacional) as medidas para sanear o habitat eram em 

menor amplitude e menos complexas. Com o crescimento dos aglomerados, sobretudo urbanos, 

as condições para conviver num ambiente sadio foram demandando maior atenção às ações de 

saneamento básico enquanto medida coletiva. O meio rural, mesmo após mudanças significativas, 

no modo de produção e nas relações com a cidade, continuou sem a devida atenção às questões 

de serviços públicos, inclusive de saneamento básico. 

A Lei Nacional de Saneamento Básico, Lei nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007), define saneamento 

básico como conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de quatro das 

componentes do saneamento básico: abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

No presente trabalho, será considerado este conceito acrescido da componente: controle de 

vetores transmissores de doenças, também considerado na Constituição do Estado da Bahia. 

A promoção do direito ao saneamento básico tal qual Souza et al. (2015) o considera, constitui um 

cenário ideal para nossas sociedades. Têm-se tido dificuldade de promover o direito ao 

saneamento básico, mesmo no que se refere aos componentes abastecimneto de água e 

esgotamento sanitário, principalmente nas áreas rurais onde, segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (2014), apenas 33,4% dos domicílios rurais estão ligados à rede de 

distribuição de água, e 66,6% dos domicílios rurais usam outras formas de abastecimento, ou 

seja, soluções alternativas, coletivas e; ou individuais, de abastecimento, e mais de 68% dos 

domicílios rurais não possuem soluções adequadas de esgotamento sanitário (49,9% - fossa 

rudimentar, 7,4% - outras formas e 11,4% – sem solução). 

Segundo Funasa (2006), os diversos meios de comunicação existentes, não foram suficientes 

para superar o desafio nas áreas rurais, a população ainda constrói suas casas sem incluir 

facilidades sanitárias indispensáveis e os serviços públicos de saneamento básico, prestados a 

esta parcela da população, ainda apresentam elevado deficit de cobertura bem como de 

qualidade. 

Em pequenas localidades no interior dos estados da região Nordeste, os sistemas de saneamento 

básico, quando existem, na maioria das vezes não funcionam porque foram planejados, 

projetados e implantados sem a participação da comunidade, utilizando tecnologias inadequadas 

à realidade socioeconômica, cultural e ambiental local e/ou porque não dispõem de organização 
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que garanta a sustentabilidade administrativa, financeira e operacional dos mesmos (MORAES et 

al.,1999). 

As ações de saneamento básico numa perspectiva de promoção da saúde e da qualidade de vida 

podem ser consolidadas a partir da implementação de medidas sanitárias que considerem a 

maneira como a comunidade entende suas condições de vida, de habitação, de saúde e sua 

relação com o meio ambiente (RUBINGER, 2008). Por outro lado, a reivindicação do direito ao 

saneamento básico e o controle social da política pública, só é possível se as pessoas participam 

da monitorização desta e para isso, reconhecem o direito como tal. 

O presente trabalho tem como objetivo identificar a percepção da população de duas localidades 

rurais sobre a relação entre Direito e Saneamento Básico, e constitui parte da dissertação de 

mestrado da pimeira autora que estuda as contradições relacionadas à promoção do direito ao 

saneamento básico em localidades rurais, por meio de estudo nas localidades Derocal e Penedo 

no município de São Desidério/BA, considerando o recente processo de acumulação na região. 

O município de São Desidério, localizado no extremo Oeste da Bahia é caracteristicamente um 

município rural (aproximadamente 70% da população vive no meio rural) e suas dinâmicas locais 

refletem as transformações ocorridas no campo brasileiro nas últimas décadas. A acelerada 

velocidade com que o agronegócio cresceu no referido Município, impactou significativamente o 

recente histórico de emancipação (1962) numa perspectiva de destaque econômico, mas não 

refletiu na promoção de direitos sociais, como o direito ao saneamento básico. Para tal, considera-

se necessária a participação ativa dos munícipes nos processos de decisão, o que se torna 

desafiador frente as desigualdades existentes, que impactam principalmente as populações rurais, 

no que cerne o acesso aos serviços públicos e à informação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo consiste em duas localidades rurais, ribeirinhas (Rio Fêmeas), situadas em São 

Desidério, município baiano que localiza-se nos entroncamentos da BR-020 e BR-242, extremo 

Oeste da Bahia, e abriga uma população estimada em 32.640 habitantes (IBGE, 2015), tendo o 

Censo de 2010 contabilizado 27.659 habitantes, com uma população rural de 19.026 habitantes 

(68,79 % do total), resultando numa densidade demográfica de 1,82hab./km².  

As localidades Derocal e Penedo, possuem em média 60 e 40 famílias, respectivamente, que 

sobrevivem principalmente da agricultura de subsistência, prestação de serviços fora das 

localidades e programas sociais. As famílias têm acesso a um serviço deficitário de captação de 

água do Rio Fêmeas e distribuição na sua forma bruta para as residências. Em relação às outras 

componentes de saneamento básico não há obra realizada pela Prefeitura Municipal, exceto um 

pequeno sistema de drenagem de água pluvial construído por ocasião da pavimentação da rua 

principal. 
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A percepção dos moradores das localidades sobre a relação entre direito e saneamento básico foi 

estudada a partir da realização de um grupo focal, técnica de pesquisa qualitativa, derivada das 

entrevistas grupais, que coleta informações por meio das interações grupais. O planejamento 

dessa atividade considerou um conjunto de elementos para seu pleno desenvolvimento, a saber: 

recursos necessários, com destaque especial para os moderadores do grupo (a própria 

pesquisadora); definição do número de participantes e de grupos a serem realizados (um grupo 

focal com 8 pessoas participando em cada grupo); perfil dos participantes (lideranças e pessoas 

mais engajadas nos processos de luta) - grupo heterogêneo com a presença de 2 jovens do sexo 

masculino, 2 mulheres idosas, 2 homens adultos, 2 mulheres adultas e 2 homens idosos.  

Os roteiros de questões a orientar os grupos focais foram adaptados do estudo feito por Costa 

(2007) e Rubinger (2008), que os aplicou a diferentes segmentos da população com o intuito de 

identificar a percepção do saneamento básico por parte da população. A percepção que os 

participantes têm sobre a relação entre direito e saneamento básico pode ser identificada a partir 

do conteúdo das respostas à perguntas que identifiquem se o saneamento básico é prioridade, o 

conceito de saneamento básico na percepção dos participantes, e à quem é atribuída a 

responsabilidade pelos serviços. 

 

Tabela 18 - Categorias analíticas com respectivas questões para o Grupo Focal 

Roteiro para Grupo Focal com a comunidade:38 

O saneamento básico é 
prioridade? 

1. Em um lugar onde pessoas vão morar o que é importante ter para 
que as pessoas tenham condições de vida? (aguardar respostas). 
Se o governo vai investir em lugares para pessoas morarem e só 

tem dinheiro para investir em duas coisas, quais duas coisas vocês 
acham mais importante ter? Depois o governo pode ter dinheiro 
para investir em mais coisas, mas agora ele só pode investir em 

duas, quais duas vocês acham que devem ter preferência? 

Conceito de saneamento básico 

2. Gostaria, agora, que vocês me dissessem o que vem à cabeça de 
vocês quando digo a palavra saneamento. Vocês acham que o 

saneamento é importante? Por quê? 
3. Gostaria, agora, que vocês me dissessem o que vem à cabeça de 

vocês quando ouvem:  
- abastecimento de água; 
- esgotamento sanitário; 

- limpeza pública (cada expressão questionada separadamente); 
- drenagem de águas de chuva; 

- controle de vetores transmissores de doenças. 
Atribuição da responsabilidade 

pelos serviços 
4. Agora eu gostaria de saber, no entendimento de vocês: 

a) De quem é a responsabilidade pelo saneamento na comunidade? 

Fonte: Própria. 

 

                                                            
38 Roteiro adaptado daquele sugerido por Rubinger (2008). 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Os moradores das localidades Derocal e Penedo consideram a água tratada como a necessidade 

mais importante a ser suprida. Recorrentemente as falas explicitam a preocupação com a água 

que consomem, o que demonstra o reconhecimento da necessidade vital desta para suas vidas. 

Outras necessidades são expressadas como prioritárias, como a saúde, coleta de resíduos 

sólidos, transporte, energia, como apresentado no Quadro 1. Algumas das prioridades 

identificadas consistem em direitos sociais reconhecidos constitucionalmente, ainda que a palavra 

direito não tenha surgido nas falas das pessoas. 

 

Quadro 9 - Respostas à pergunta sobre prioridades da localidade 

F1 - Eu moro aqui nasci e me criei aqui, mas a mais importante eu acho é nós tamo bebendo água eu 
não sei, não digo com certeza ela tá poluída, né, então é o seguinte nós bebe uma água, aqui água sem 
tratar, não tem tratamento, não tem um carro para puxar os lixos do lugar que tá precisando é isso uma 
água tratada pra nós usar (...) 

F5 – A coisa mais simples ai é tratar essa água e a prefeitura não faz isso pra gente. É só colocar uns 
filtros lá na descida da caixa da água lá e trabalha igual. A coisa mais simples é tratar essa água é só filtrar 
essa água, colocasse um produto aí todo mundo tomava água despreocupado, coisa simples e ele não faz 
nada disso  

F5 – Água e energia. 

F4 – Água tratada. 

F6 – Depois é o lixo 

F8 – Eu acho na minha opinião é que pra nós o que nós precisa assim é que o prefeito olhasse mais pra 
povoado olhasse a necessidade de cada um de nós que mora aqui que é obrigação daquele que tá no 
município a bem de cada um daqueles que colocarem eles lá pra nós, olhasse primeiramente para área de 
lazer que não temos, um higiene, nosso povoado que não temo um esgoto, como aqui precisa de algo 
melhor de esgoto, precisa na área de saúde que falta muito, eu acho duas coisa que precisa mais, que 
precisa mais mesmo é nessa parte. 

F1 – O mais principal é a saúde e o carro 

F5 – Olha o que está precisando pra nós aqui é água tratada e uma coisa de lazer pra gente aqui e esse 
carro de lixo. 

(...) 

 

O conceito de saneamento básico para os moradores das localidades abrange o conceito mais 

amplo, sugerido por Souza et al. (2015), pois considera o cuidado com a saúde, com o meio 

ambiente, além de abranger esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, coleta de 

resíduos sólidos e o controle de vetores. Contudo, o abastecimento de água potável não é 
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expressado dentro do conceito de saneamento básico. Consideram a importância do acesso aos 

serviços, mas em nenhum momento falam deste como um direito. 

 

Quadro 2 - Respostas dos moradores à questão sobre o que os faz lembrar a terminologia 
saneamento básico e seus componentes 

 

 

Constata-se que há entre os moradores um saber genérico do conceito de saneamento básico, e 

incertezas acerca da responsabilidade pelos serviços. As respostas dos moradores das 

localidades à questão sobre esgotamento sanitário, revela um saber genérico sobre o termo, 

sabem que se relaciona a alguma medida de destinação das águas residuais e apontam a fossa 

como solução para tal. A discussão revelou divergência na atribuição da responsabilidade do 

esgotamento sanitário (Quadro 2). Como a fossa consiste numa alternativa individual, e que pode 

ser construída pelos próprios moradores, alguns participantes do Grupo Focal atribuíram a 

responsabilidade do esgotamento sanitário a eles mesmos. No entanto, outros participantes 

colocaram como limite a ausência de recursos para construção da fossa e a possibilidade de a 

prefeitura contribuir com a construção dessas. 

 

 

 

 

 

 

F8 – Saneamento é cuidado com a saúde cuidado com meio ambiente. 

F5 – Rede de esgoto, despejando esgoto e lixo o que fazem é isso. 

F4 – Os lixos ser queimando, aqui o lixo tá sendo queimado prejudicando a comunidade 
toda, porque as pessoas colocam fogo no lixo ali, entra na comunidade toda aquela fumaça 
muitas pessoas aquela fumaça não tem nem isso, faz mal a qualquer pessoa, aquela 
fumaça não faz bem pra ninguém.  

F1 – Drenar aquelas água que vem nas ruas, porque aqui hoje já tá uma rua, drenar 
aquela água ter o lugar dela acumular. 

F5 – As águas de torneira e dessas coisas o povo ter o lugar certo de alojar ela, não 
jogar no meio da rua. 

F6 – Os bueiro também devia ser todos cubertos, porque tem uns bueiros ai a céu aberto, 
então aquilo ali tanto inseto, essa muriçoca que tá trazendo tanta doença no mundo, 
inclusive ... lugar que adoeceu desse negócio de zica. 
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Quadro 3 - Respostas dos moradores à questão sobre o que os faz lembrar a terminologia 

esgotamento sanitário 

 
 

As discussões dos moradores sobre as componentes de saneamento básico demonstraram a 

percepção de sua importância e da necessidade de acesso aos serviços, a partir de suas 

realidades e conflitos de convivência. No entanto, não houve nenhuma expressão convicta que 

remetesse a ideia de saneamento básico enquanto um direito a ser garantido. A incompreensão e 

a divergência de opinião quanto a responsabilidade pelos serviços de saneamento básico 

complementa e ratifica parte dessa inconsciência quanto ao saneamento básico como um direito. 

Quadro 4 - Respostas dos participantes do Grupo Focal sobre a responsabilidade dos 
serviços de saneamento básico 

 

F1 – O esgotamento sanitário é que não pode ir à rua. Ela tem que ter o depósito dela. 

F5 – O dono da casa tem que fazer uma fossa pra água ficar na fossa e não jogar na rua. 

F1 – Jogar na rua aí bagunça tudo. 

F4 – E aqui tem casa também que o dono, tá pensando em sair, como é que diz, o esgoto 
é céu aberto e a questão que o dono da casa não pode nem dormir do mal cheiro. Então 
era uma coisa que eles deviam tomar providência, a gente já falou diversas vezes. 

F5 – Mas, isso aí cabe aos donos das casas fazer as fossas deles pra água cair 
dentro.  Eu nunca vi a prefeitura vindo, abrindo a fossa pra ele não, o próprio dono que 
abre a fossa dele. 

F1 – A prefeitura pode ajudar a abrir a fossa. 

F4 – Mas o esgoto não tem dono que faz não. 

F5 – Esse esgoto é de água fluvial, não é de pia não.

F5 – A prefeitura 

F4– Eu acredito que é a prefeitura e cada um de nós 

F1 – A prefeitura e principalmente, o maior é a prefeitura, né, mas o maior qual é, o 
vereador que tem que corrigir os municípios, né, cadê o vereador que ganhou nunca pisou 
aqui, o prefeito nunca veio e nem vereador foi o mais forte daqui de dentro, dessa 
comunidade aqui foi cento quase duzentos e nem aqui vem e nem ousadia dar pra ninguém 
e aí. 

F8 – Nunca deram assistência pra nós aqui 

F4- Agora eu acredito assim que a gente deve fazer a parte da gente, né... 

F3 – Mas, saneamento básico ninguém tem condições de fazer só a prefeitura 
mesmo. 

F1 – Só a prefeitura mesmo, mas a gente concluiu, pede aí vem. 
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O discurso da comunidade revela a consciência de que a água que eles consomem não passa por 

nenhum tratamento antes de ser distribuída, e que pode ser poluída, mas não os faz ter a postura 

geral de submetê-la a algum tratamento alternativo individual, ou mesmo a articularem uma 

reivindicação ao Poder Público Municipal para que forneça água potável às localidades, já que 

está presente nos discursos, a compreensão de ser o Poder Público responsável por prover água 

tratada para as localidades. Por outro lado, atribuíram sem muita convicção, a responsabilidade 

dos serviços públicos de saneamento básico à Prefeitura Municipal, em primeiro lugar, a si 

mesmos, depois aos vereadores, deputados, governo federal. Mas percebe-se uma postura de 

dependência em relação à Prefeitura (F6 - aqui mesmo no Derocal depende de muita coisa da 

prefeitura). Essa postura de dependência limita o exercício do direito, pois não permite que as 

pessoas se percebam com poder de decisão no âmbito das políticas, planejamento e ações de 

saneamento básico e que consiga enxergar a realidade do saneamento básico em sua inteireza 

(HELLER, 2005). 

 

CONCLUSÃO 

Constata-se que os moradores das localidades rurais Derocal e Penedo compreendem o 

saneamento básico como algo complexo, que promove a saúde e o bem-estar da comunidade, e 

refere-se principalmente aos serviços públicos de esgotamento sanitário, coleta de resíduos 

sólidos, drenagem de água pluviais, que como consequência controlará os vetores. Em relação à 

responsabilidade pelos serviços, os moradores responsabilizam principalmente a Prefeitura 

Municipal e a si mesmo. Demonstram uma certa incerteza quanto à responsabilidade, talvez por 

isso não reivindicam o acesso aos serviços como um direito a ser garantido.  

A água potável emerge como prioridade urgente para as localidades, mas não se faz associação 

desta com o saneamento básico, nem o termo saneamento básico emerge como prioridade, 

apesar de duas componentes (abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos) serem 

levantadas como prioridades. Conclui-se que saneamento básico não é um termo usual para os 

moradores, no entanto, suas componentes por compor as necessidades diárias e impactar 

diretamente na sua qualidade de vida, são priorizadas pelas pessoas. 

A relação do saneamento básico com o direito fica deficitária se o próprio termo é pouco familiar 

aos participantes. A postura de dependência em relação ao Poder Público, e a incerteza em 

relação à responsabilidade dos serviços, demonstra um sentimento de inferioridade e de 

incapacidade de reivindicar a solução de problemas coletivos, dos quais eles têm consciência 

quanto aos impactos negativos. 

A baixa escolaridade da população aprofunda as relações de dependência e dificulta o acesso a 

instrumentos jurídicos reivindicatórios e à própria informação. Isso revela a necessidade urgente 

de o Poder Público Municipal adotar as medidas necessárias para alcançar a plena realização do 
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direito (COHRE, 2008). Necessita-se de medidas estruturais e estruturantes direcionadas ao meio 

rural que possibilitem a superação do deficit de informação e de infraestrutura de saneamento 

básico. As medidas estruturantes podem possibilitar uma mudança de atitude dos moradores, que 

ao se reconhecerem sujeitos de direitos, e ao compreenderem o saneamento básico como tal, 

terão mais força em suas reivindicações.  
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RESUMO  

O problema de escassez de água doce é uma realidade cada vez mais presente em várias partes 

do mundo. Até mesmo lugares, ou regiões de determinados países, onde a carência de água 

normalmente não é um problema, também sofrem em algumas épocas do ano com períodos de 

estiagem, falta de armazenamento ou má distribuição da água. A ausência sistemática desse 

recurso natural é cada vez mais preocupante, principalmente em áreas onde a produção 

agropecuária é intensa. Não livre destas dificuldades o município de Marechal Cândido Rondon – 

PR, tem como característica produção intensiva em agricultura e agropecuária principalmente no 

tripé: bovinocultura, suinocultura e avicultura, todos com consumos de água elevados para 

obterem resultados satisfatórios. Diante disto criou-se um projeto piloto baseado em uma 

experiência exitosa em estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde Cisternas 

enterradas armazenam água da chuva em períodos chuvosos do ano para serem utilizados em 

épocas de escassez.  Visto isto o trabalho visa demonstrar que com a captação de água da chuva 

através das coberturas existentes nas propriedades rurais, estas podem auxiliar as propriedades 

principalmente em períodos de estresse hídrico contribuindo com uma atuação ambiental 

sustentável além de ser economicamente interessante e viável do ponto de vista financeiro.  

Palavras-chave: Água, Aproveitamento, Captação, Cisternas, Viabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

A água é o recurso natural mais abundante do planeta. De maneira quase onipresente, ela está no 

dia a dia dos 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta. Nos últimos tempos estamos sendo 

informados através das mídias que há falta de água em vários estados do Brasil onde até pouco 
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tempo atrás não ocorria, como por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, entre 

outras. Desta forma o Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE de Marechal Cândido Rondon – 

Pr. procura auxiliar os produtores rurais do município a encontrar maneiras sustentáveis de 

aproveitar a água, principalmente em nossa região por se tratar de uma área de produção 

agropecuária intensa.  

A água é um componente essencial para a sobrevivência humana e animal, sendo um recurso 

limitado, portanto, deve ser usada de forma racional.  O elevado consumo de água nas regiões de 

produção intensiva, aliado à falta de programas de gestão da água, vem reduzindo sua 

disponibilidade, principalmente as de fontes subterrâneas.  A captação e o armazenamento da 

água de chuva são uma ótima alternativa para minimizar o problema de estiagens severas em 

algumas épocas do ano.  Para utilização desta água, devemos prestar atenção em dois aspectos 

principais: se a mesma for utilizada para o consumo animal, ela deve ser analisada e receber 

tratamento adequado que garanta sua qualidade; se for utilizada para outros fins (por exemplo, 

lavagem de chiqueiros, carros, na lavagem de calçadas, ou na irrigação pequenas hortas ou 

jardins) seu tratamento é mínimo, e não necessita de análise de qualidade mais superficiais.  

 Esse artigo visa discutir o tema da viabilidade econômica e ambiental do aproveitamento da água 

da chuva, em pequenas propriedades rurais criadoras de suínos e frangos, que fazem uso de 

água potável para consumo dos animais e limpeza das granjas. Tal consumo é significativamente 

elevado e pode ser minimizado com implantação de cisternas, que servem para captar e 

armazenar a água da chuva. 

O objetivo geral deste trabalho é elaborar um estudo sobre a viabilidade com a construção de 

cisternas em propriedades rurais, analisando os custos e a economia com a água potável após a 

implantação. A partir de pesquisas a serem realizadas em propriedades que fazem parte de um 

projeto-piloto realizado pelo SAAE39, também a parceria da Itaipu-Binacional através do programa 

Cultivando Água Boa, ambas preocupadas com preservação do meio ambiente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho utilizou-se de uma pesquisa exploratória em publicações oficiais, dados 

obtidos através de informações repassadas por cooperativas e empresas atuantes na área, 

também informações cedidas pelos agricultores que participam do projeto, além de observações 

de campo feitas pelo autor.   

Diante disto levantou-se as seguintes questões a serem respondidas pelo presente estudo. Quais 

as contribuições do projeto com as questões ambientais das propriedades envolvidas. É viável 

financeiramente este modelo de captação e reservação de água da chuva. Este modelo pode ser 

replicado para outras propriedades. O Período de estudo compreendido durante o ano de 2016. 
                                                            
39   SAAE‐ Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade de Marechal Cândido Rondon‐PR. 
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Portanto, referente à metodologia empregada, esta pesquisa é classificada como aplicada, 

bibliográfica e quantitativa, o que possibilita entender e analisar através de números e dados 

coletados, se realmente há impactos econômicos e ambientais 

 Pesquisou-se os dados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE no município de 

Marechal Cândido Rondon que conta com 100% de abastecimento de água na zona rural. São 42 

sistemas implantados perfazendo um total de 1871 propriedades abastecidas com água tratada. O 

Sistema conta com 1923 ligações de água totalizando 713.387 metros de rede de água 

abastecendo uma população estimada de 6.086 pessoas. A base de subsistência dessas 

propriedades e praticamente o cultivo de grãos aliado a atividade com suínos, bovinos e aves, 

principalmente por se ter instalado no município, grandes empresas de suinocultura, frigorífica de 

aves e de beneficiamento de leite. (AHLERT, 2013). 

Constatou-se que algumas propriedades deixam de expandir sua produção por falta de 

disponibilidade hídrica da localidade. Através das informações acima mencionadas pesquisou-se 

a produção anual de animais e observa-se conforme a Tabela 1 que a produção de aves 

(galináceos) e suínos se destaca pela grande quantidade de animais no município. 

 

 

Tabela 1. Quantidade de Animais em Marechal Cândido Rondon 

Fonte: IPARDES (2015) adaptado IBGE. 

 

 

Também foi analisado o regime de chuvas do município através de acompanhamento 

pluviométrico diário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. No Gráfico 1 estão os dados 

pluviométrico de 2013 a 2017: 
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Figura 1 - Gráfico: Precipitação Pluviométrica 2012 a 2017 

Fonte: Dados do Autor: 2017 

 

Para melhor compreensão do custo de uma cisterna, há a seguir um quadro (1) com dados 

fornecidos pelo SAAE, com o material e seus devidos custos, para a construção de uma cisterna 

de 500m³. 

 

Quadro 1 – Os materiais e os custos aproximados para uma cisterna de 500m³ 

Material Valor aproximado 

Geomembrana- cobertura e revestimento  R$                     14.274,00  

Estrutura da cobertura  R$                       4.599,92  

Sistema de filtragem  R$                       3.199,10  

Mão de obra  R$                       2.500,00  

Tubulação PVC condução  R$                       7.945,80  

Tubulações de sucção e elevação  R$                          300,00  

Caixas de passagem  R$                       2.514,80  

Escavação mecânica e manual de vala  R$                       2.671,50  

Instalação de calha  R$                       5.000,00  

Instalação eletromecânica  R$                       2.037,16  

Casa de Máquina 1x1x1,8 m alvenaria e cobertura laje  R$                       1.507,75  

Painel elétrico de comando para motobomba  R$                          684,45  

TOTAL  47.234,48   

Fonte: SAAE (2016) 

 

Estes custos foram estimados a partir de dados disponíves no mercado, para serem tomados 

como base para elaboração do processo licitatório, para execução das obras. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A partir da problemática apontada o SAAE buscou uma parceria junto a Itaipu-Binacional através 

do programa Cultivando Água Boa, que tem atuado de forma muito importante no município com 

ações que visam à preservação ambiental. Os custos de implantação foram divididos em 64% 

ITAIPU e 46% SAAE conforme convênio firmado entre as duas partes. O custo total de 

implantação do projeto foi de R$121.000,00. 

Desta feita, foram realizadas reuniões com os parceiros ficou definido que três propriedades 

seriam beneficiadas com este projeto duas em suinocultura e uma avicultura. Foram elencados e 

avaliados critérios técnicos para a escolha das mesmas como, por exemplo: capacidade de 

produção, uso da água, demanda disponível de água entre outros. Foi definido também que o 

ideal seria um reservatório enterrado (Cisterna) revestido e coberto com geomembrana de PEAD 

de alta densidade e que o volume de 500 mil litros é satisfatório para o início do projeto.   

Através de uma demanda já conhecida e indicação das empresas que atuam no setor 

agropecuário, o SAAE solicitou a estas que enviassem alguns nomes de produtores que poderiam 

receber o investimento. Assim eles foram a campo conversaram com os produtores e após 

avaliação escolheram as que mais se enquadravam na proposta. 

Ficou acertado que seriam construídas três cisternas, como forma de projeto- piloto, as 

propriedades foram escolhidas através de alguns critérios, como por exemplo: 

 Disponibilidade hídrica na propriedade (poço ou rede pública de abastecimento); 

 Tipo de atividade desenvolvida (frangos, suínos ou leite); 

 Aceitação de novas tecnologias; 

 Demanda hídrica diária; 

 Conscientização ambiental; e 

 Sustentabilidade. 

 

Nos projetos de cisternas deve-se primeiro identificar o objetivo da coleta da água. Caso for para 

limpeza das granjas deve-se apenas realizar uma filtragem simples. No entanto se for para 

dessedentação animal, é preciso submetê-la a um sistema de filtração eficiente e 

armazenamento.  Neste caso, o projeto será constituído por três processos básicos:  

• Sistema de coleta: Através de calhas e tubulação de condução instaladas nas coberturas dos 

barrcões. 

• Sistema de filtração; Compostos por caixas de polietileno de 1000 litros com pedras suspensas 

de diferentes granulometrias com fluxo ascendente, para limpeza da água.  

• Sistema de armazenamento. Através de uma cisterna enterrada coberta e revestida em 

geomembrana 0,80mm de espessura e com capacidade de armazenamento de 500 mil litros. 
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Recomenda-se também que seja instalado um sistema de retirada de galhos e folhas, caso venha 

existir cobertura vegetal no entorno dos barracões, assim como seja feita a retirada do primeiro 

milímetro de chuva, pois este contem grande quantidade de sujeira como matéria orgânica e que 

podem vir a comprometer a qualidade da água captada. Segue abaixo ilustração do sistema de 

coleta e filtros. 

 

Figura 2 - Ilustração Desenho esquemático de instalação do sistema de coleta da água da 

chuva  com pré-filtro,  depósito para primeira água da chuva, e três filtros rápidos. 

Fonte: Oliveira et. al (2012) 

 

Estas cisternas são escavadas, revestidas e cobertas com geomembrana em polietileno de alta 

densidade (PEAD). Para estrutura de sustentação são utilizados arcos de aço galvanizado fixados 

no com uma pequena base de concreto para assegurar estabilidade junto ao solo. Para este 

projeto piloto a cisterna tem capacidade de armazenamento de 500m3. Suas dimensões são as 

seguintes: 25m de comprimento 8m de largura e 3,8m de profundidade. Segue abaixo imagem. 

 

Figura 3 – Cisterna Enterrada 

 

Fonte: Dados do Autor 
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O projeto-piloto das cisternas nas três propriedades rurais localizadas no distrito de Iguiporã, e 

nas Linhas Ajuricaba e Eldorado, teve início em março de 2015 e término em agosto do mesmo 

ano. Contou com um investimento de R$ 23.443,00 mil, patrocinado pela Itaipú Binacional e R$ 

17.356,00 por parte do SAAE, totalizando um valor de R$ 40.300,00, em média, por cada 

propriedade, com um custo total de R$ 121.000,00. 

A primeira cisterna inaugurada foi em Iguiporã, no dia 22 de julho de 2015. A propriedade é de 6 

alqueires e tem como atividade principal a suinocultura, com capacidade de alojamento para 2.500 

suínos em fase de creche, os quais permanecem na propriedade por aproximadamente 45 dias, 

totalizando entre 7 e 8 plantéis por ano. O casal também tem 22 vacas leiterias, o que rende mais 

ou menos 350 litros de leite por dia, o qual é entregue para uma empresa coletora da região. 

Nessa propriedade rural, não há funcionários, são os proprietários que realizam todo o serviço e, 

apontam como maiores gastos na propriedade a compra de venenos para o plantio.  

A propriedade não contava com abastecimento de água do SAAE, o aporte hídrico da propriedade 

contava com um poço artesiano, o qual gerava uma despesa significativa com energia para 

bombear água, um dos fatores relevantes com a implantação da cisterna, que necessita bem 

menos e nergia. Poucas vezes a cisterna ficou com pouca água, em época de escassez das 

chuvas, nesse momento fez o uso do poço artesiano. Os proprietário citam que sua maior 

economia com a instalação da cisterna foi com a energia, isso porque não tinha custo de água 

com o SAAE. Aponta principalmente a viabilidade ambiental, com o aproveitamento de uma água 

que acabava se perdendo, e que agora é utilizada de for ma responsável e sustentável. 

 Na propriedade da Linha Ajuricaba, com área de 12 hectares, dos proprietários, Heitor e Délcia 

Osterkamp, que possuem além de granja de suínos, com aproximadamente 800 suínos de 

engorda por plantel, uma granja de aves, com mais ou menos 15.000 cabeças. Eram inúmeras as 

ligações no SAAE, por falta de água. O proprietário desejava que fosse perfurado mais um poço, 

mas através de estudos técnicos e visitas ao local, foi comprovado que essa não seria a melhor 

solução, foi então que surgiu a ideia de implantação de cisternas. A partir daí, houve uma série de 

levantamentos, pesquisas, estudos apontando para instalação de uma cisterna. 

A propriedade localizada em São Roque é de aproximadamente 30 hectares, e nela a atividade 

principal é a suinocultura na categoria Unidade Produtora de Leitões (UPL), com 1.200 matrizes, 

que produzem em torno de 12.000 mil leitões. Dos 30 hectares, utilizam mais ou menos 10 

hectares para o plantio de soja e milho. Ou seja, a renda maior vem da suinocultura e uma 

pequena parte da agricultura convencional. Moram na propriedade o casal com  dois filhos 

casados, um genro, uma nora e o neto, que também ajudam nas tarefas, os quais tem total 

interesse em dar continuidade no trabalho dos pais. O consumo de água na propriedade é de 

aproximadamente 50m3 dia, porque a água da cisterna é utilizada exclusivamente para limpeza da 

granja, uma vez que o poço artesiano atende a necessidade diária de consumo para os animais.  
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Como ele utiliza a água da cisterna somente para limpeza, então não houve problemas com a 

falta de água. 

Segundo relato do proprietário a prinipal vantagem com a implantação da cisterna é a utilização 

de uma água de menor qualidade para ser utilizada na limpeza, ou seja, é a vantagem ambiental. 

Uma vez que se não fosse coletada pela cisterna essa água iria escorrer pelo pátio da 

propriedade causando erosão de solo, assoreamento de uma sanga que passa nos fundos da 

propriedade e até uma possível eutrofização (contaminação) dessa água. 

Algumas questões relevantes foram levantas e registradas com as opiniões dos proprietários das 

propriedades escolhidas com as cisternas. Segue abaixo um quadro comparativo de cada uma. 

 

Quadro 2 - Opinão dos proprietários  

Perguntas Prop. Iguiporã Prop. Ajuricaba Prop. São Roque 

Principal atividade Suinocultura Suinocultura/avicultura Suinocultura 

De onde captava água antes do projeto Poço artesiano SAAE/poço artesiano SAAE/poço artesiano 

Consumo mensal 682.050 litros 1.359.000 litros 990.000 litros 

De onde capta água após projeto Cisterna/poço Cisterna/poço Cisterna/poço 

Principal vantagem na visão do produtor Ambiental Econômica e ambiental Ambiental 

Fonte:Dados da pesquisa 

 

Para ter-se uma base da quantidade de água utilizada por dia, para cada tipo de animal, buscou-

se informações da Embrapa, como segue no quadro abaixo:  

 

Quadro 3 - Consumo por cabeça de litros de água mensal. 

Animais Água p/consumo diária Água para limpeza diária Litros por mês p/cabeça 

Vaca em lactação 62 litros 5,5 litros 67,50x30= 2025 L 

Vaca e novilha no final da Gest  51 litros 5,5 litros 56,50x30= 1695 L 

Frangos 0,16 litros 1,5 litros 1,66x30= 49,80 L 

Suínos até 55 dias 3 litros 5,5 litros 8,50x30= 255 L 

Suínos de 56 à 95 dias 8 litros 5,5 litros 13,50x30= 450 L 

Suínos de 96 à 156 dias 12 litros 5,5 litros 17,50x30= 525 L 

Suínos de 157 à 230 dias 20 litros 5,5 litros 25,50x30= 765 L 

Fêmeas em gestação 22 litros 5,5 litros 27,50x30= 825 L 

Fêmeas em lactação 27 litros 5,5 litros 32,5x30= 975 L 

Fonte: PALHARES J. C. Embrapa 

 

Com base nessas informações, chegou-se ao valor que cada propriedade teria caso utiliza-se 

somente água potável fornecida pelo SAAE, como segue quadro abaixo: 
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Quadro 4 - valores em reais com o consumo de água potável 

Propriedade Tipo de Atividade 

Quantidade de 

Animais 

Consumo 

MensalM3 Custo m3 R$ 

Valor Total 

ÁguaR$ 

Ajuricaba Suinos até 230 dias 800 612 1,50 918,00 

Ajuricaba Frangos 15.000 747  1,50 1.120,50 

Iguiporã Suinos até 55 dias 2.500 637,5 1,50 956,25 

Iguiporã Vacas em Lactação 22 44,55 1,50 66,83 

São Roque Suínos/Gest. Lactação 1.200 990 1,50 1.485,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quadro 5 -Valores para cada propriedade: 

Propriedade Atividades Valor Total Mês R$ Total R$ Ano 

Ajuricaba Suínos/Aves 2.038,50 24.462,00 

Iguiporã Suínos/Vacas 1.023,08 12.276,90 

São Roque Súinos 1.485,00 17.820,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Caso as  propriedades usassem água fornecida pelo SAAE, a de Ajuricaba teria um gasto mensal 

de R$ 2.038,50, de Iguiporã teria um gasto mensal de R$ 1.023,08 e a de São Roque, um gasto 

mensal de R$ 1.485,00. 

As famílias que tem como objetivo a implantação de uma cisterna, podem buscar junto aos 

sistema bancário como por exemplo o Banco do Brasil que oferece uma linha de financiamento 

denominado de  PRONAF40, uma linha de crédito dentro desse programa chamado ECO. Esse é 

apenas um dos vários créditos de financiamento que o governo disponibiliza, afim de que todo 

produtor rural possa ter uma propriedade sustentável e voltada a atender as exigências de meio 

ambiente. È possível financiar investimentos para a implantação de tecnologias de energia 

renovável, obras de irrigação e armazenamento hídrico, florestamento e reflorestamento, proteção 

e recuperação de solo, entre outros. O limite financiável é de empreendimentos de até R$ 

165.000,00 com prazo de pagamento de até doze anos com oito anos de carência. A taxa de juro 

varia de 2,5% a.a até 5,5% a.a. Segue abaixo uma simulação de um investimento em uma 

cisterna com prazo de pagamento de dez anos e uma valor financiado de R$ 47.234,48  

 

 

 

 

 

                                                            
40   Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
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Tabela 2 - Valor nominal acrescido de juros de 5,5% ao ano, para um prazo de 10 anos. 

N. Parcelas  Juros  Amortização  Pagamento  Saldo Devedor 

0  ‐  ‐  ‐   R$     47.234,48  

1   R$     2.597,90    R$  4.723,45    R$     7.321,34    R$     42.511,03  

2   R$     2.338,11    R$  4.723,45    R$     7.061,55    R$     37.787,58  

3   R$     2.078,32    R$  4.723,45    R$     6.801,77    R$     33.064,14  

4   R$     1.818,53    R$  4.723,45    R$     6.541,98    R$     28.340,69  

5   R$     1.558,74    R$  4.723,45    R$     6.282,19    R$     23.617,24  

6   R$     1.298,95    R$  4.723,45    R$     6.022,40    R$     18.893,79  

7   R$     1.039,16    R$  4.723,45    R$     5.762,61    R$     14.170,34  

8   R$         779,37    R$  4.723,45    R$     5.502,82    R$       9.446,90  

9   R$         519,58    R$  4.723,45    R$     5.243,03    R$       4.723,45  

10   R$         259,79    R$  4.723,45    R$     4.983,24    R$                    ‐    

Total   R$   14.288,43       R$   61.522,91     

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Portanto através dos dados acima é possível perceber que caso cada propriedade fosse 

abastecida apenas com água do SAAE, que os valores anuais são maiores do que  um 

financiamento através do Pronaf Eco com uma parcela inicial e anual de R$ 7.321,34 sendo 

parcelas decrescentes, é significativamente viável. 

Um dos entrevistados ainda relatou que já teve altos custos com a bomba do poço artesiano, pelo 

fato de a mesma queimar várias vezes em decorrênciade eventos climáticos como por exemplos 

descargas elétircas atmosféricas. Diante disso, resolveu investir em equipamentos a fim de evitar 

tais prejuízos. Seu investimento foi de aproximadamente R$ 8.0000,00, porém há uma 

manutenção mensal de R$ 200,00 mais R$ 100,00 de energia, que é baixo pelo fato que tal 

bomba é ativada somente à noite, das 21:00h às 6:00hs da manhã, horário em que a energia 

custa apenas 25% do valor. 

De acordo com a da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA é importante que 

leve em consideração que a precipitação de 1 mm de chuva sobre 1m2 de área de telhado produz 

um litro de água. Por Exemplo: se a área de captação total de sua propriedade for de, por 

exemplo, 50 m2, serão armazenados 50 L de água para cada milímetro de chuva observada. 

(OLIVEIRA et. al 2012.). 

Considerando as observações realizadas na propriedade de Ajuricaba é possível estimar a 

quantidade de água captada no ano de 2016. Foi instalado um pluviômetro para medição das 
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chuvas. O sistema de coleta foi instalado no aviário da propriedade com conta área de cobertura 

total de 1.200m2.  Segue abaixo tabela e gráfico do acompanhamento. 

 

Tabela 3 – Indice Pluviométrico 2016. 

Mês/Ano(2016) Precipitação mm Qtde.  água Captada M3 

Janeiro 261 313,2 

Fevereiro 176 211,2 

Março 125 150 

Abril 117 140,4 

Maio 328 393,6 

Junho 83 99,6 

Julho 34 40,8 

Agosto 341 409,2 

Setembro 77 92,4 

Outubro 240 288 

Novembro 120 144 

Dezembro 145 174 

Total 2.047 2456,4 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Figura 4 - Gráfico: Precipitação Pluviométrica e Quantidade de água Captadada. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Percebeu-se que durante o ano de 2016 foi possível a captação de 2.456,4 m3 de água através do 

sistema instalado na propriedade e que foi disponibilizado para dessedentação dos animais e 

também na limpeza da granja. Outra observação feita é de que com o sistema não ocorre mais 

erosão de solo no entorno do aviário onde é feita a coleta da água. Quanto a qualidade da água o 
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proprietário instalou um sistema de cloração através de pastilhas de cloro para simple desinfecção 

afim de dar melhor qualidade a água. Durante alguns meses o SAAE fez o acompanhamento 

através da análise físico-quimica da água para verificar sua qualidade. Segue abaixo resultados 

das coletas. 

 

Figura 5  - Resultados da Análise Físico-Qumico da água na Cisterna de Ajuricaba 

Fonte: Dados do Autor 2016 
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Conforme dados acima expostos com realação a qualidade da água analisada, os resultados 

neste relatório de ensaio, a amostra analisada de água atende aos critérios estabelecidos pela 

portaria MS2914/2011 do Ministéio da Saúde – Qualidade de água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade. Portanto a água da chuva coletada no telhado da propriedade, após 

simples desinfecção com cloro, atende os parâmetros exigidos inclusive para consumo humano, 

porém esta água é fornecida somente aos animais e também na limpeza da granja, o que vem a 

confirmar sua efetividade.  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a implantação de cisternas é de grande importância em propriedades rurais que 

fazem uso expressivo de água potável em atividades que não exigem qualidade da mesma. Ainda 

foi possível  confirmar que os impactos ambientais são relativamente expressivos, já que o 

consumo mensal de água potável é significativo e os agricultores a usam tanto para a limpeza das 

granjas como para dessedentação animal. A viabilidade financeira também fica evidente, 

considerando o custo da água fornecida pela SAAE encaresse o custo de produção, sendo que há 

possibilidade de financiamento disponibilizada pelos bancos, através do PRONAF. Sendo assim, 

fica respondido o problema levantado, de que é economicamente viável e ambientalmente correta 

a implantação de cisternas em propriedades com granjas de suínos e aves.  
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RESUMO  

O objetivo deste trabalho é identificar as especificidades de políticas públicas em saneamento, a 

partir de uma pesquisa de campo realizada na Reserva Extrativista Chico Mendes, no Seringal 

Vila Nova, município de Capixaba, Acre. Foi realizada a análise dos instrumentos legais que 

regularizam a Resex, e suas prerrogativas para o saneamento, além da caracterização das 

condições sanitárias da população. Em linhas gerais, o saneamento é realizado no âmbito 

individual, as soluções são criadas de acordo com as necessidades, condições financeiras e de 

capital cultural de cada família. O cenário de descaso por parte do poder público é evidenciado 

pelo precário acesso a serviços, infraestruturas e políticas públicas. Em busca de diagnosticar a 

situação sanitária desta população e entender por que tamanho déficit, começamos a 

compreender que a ausência de soluções adequadas de saneamento é resultado de uma situação 

sistêmica, que engloba uma série de “ausências” do poder público e do órgão gestor. Ou seja, 

estão relacionadas aos demais problemas de acesso aos serviços básicos de saúde, educação e 

habitação, que ainda não chegam aos seringais. 

Palavras-chave: Saneamento rural, Políticas Públicas, Reservas extrativistas, Resex Chico 

Mendes, Seringal Vila Nova. 
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INTRODUÇÃO 

A Reserva Extrativista (Resex) surge no âmbito institucional brasileiro no início dos anos 1990. 

Caracterizada como uma modalidade de unidade de conservação de uso sustentável, a Reserva 

Extrativista representa um marco à medida que pressupõe a preservação da biodiversidade, com 

a participação ativa das comunidades que historicamente a integram, rompendo com as visões 

que, assentadas no princípio do preservacionismo puro, preconizam a intocabilidade dos recursos 

(DIEGUES, 1996).  

Atualmente, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é o 

responsável pela criação, gestão e fiscalização das unidades de conservação. Outra função do 

instituto é buscar parcerias para as demandas da comunidade, trabalhando como articulador de 

políticas públicas.  

A regularização é realizada por meio do contrato de Concessão Real de Uso (CCRU) - documento 

que legitima o uso sobre a terra, dando direito à moradia e utilização dos recursos conforme plano 

de manejo - (CUNHA, 2001), no qual cada componente possui atribuições e responsabilidades 

específicas na gestão da reserva. Dessa forma, a gestão da reserva é compartilhada, bem como 

as responsabilidades e controle das atividades desenvolvidas em seu território (WWF, 2015).  

O Seringal Vila Nova é um dentre os 48 seringais que existem dentro da Reserva Extrativista 

Chico Mendes (Resex Chico Mendes), pertencente à área do município de Capixaba, Acre (WWF, 

2015). A vulnerabilidade socioambiental41, a qual os moradores do Seringal Vila Nova estão 

expostos, devido à precariedade sanitária que vivem, aponta a necessidade de promover ações 

que reduzam os riscos à saúde dessa população. A comunidade em estudo se enquadra em uma 

situação de baixa capacidade de pagamento, considerando que a principal fonte de renda é o 

extrativismo. Além da frágil capacidade de regulação, no que tange à gestão do saneamento. 

A Assembleia Geral da ONU reconheceu, em 2010, “o direito à água potável própria e de 

qualidade e às instalações sanitárias” como um direito humano, indispensável para o pleno gozo 

do direito à vida. Assim sendo, todos devem ter direito à água e ao esgotamento sanitário, 

financeiramente acessível, aceitável e de qualidade, sem qualquer tipo de discriminação 

(HELLER, 2016). O reconhecimento desse direito também obriga os Estados a eliminar 

progressivamente as desigualdades de acesso tanto à água como ao esgoto, por exemplo, entre 

populações nas zonas rurais ou urbanas, formais ou informais, ricas ou pobres (BRITTO, 2016). 

Segundo Heller (2016), há forte apelo internacional para romper com este padrão de 

discriminação, não apenas a partir do marco dos direitos humanos, mas também dos novos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). É necessária a eliminação da pobreza e a 

                                                            
41 O conceito de vulnerabilidade socioambiental tem sido utilizado para descrever a situação de pessoas que residem 
em  locais  que  não  dispõem  de  adequada  infraestrutura  sanitária  e  ambiental,  ou  seja,  tornando  as  pessoas 
vulneráveis através da exposição a áreas de riscos ambientais (TORRES, 2006; CARTIER et. al, 2009). 
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redução das desigualdades, romper com a lógica tradicional que vem sendo adotada pelas 

políticas públicas de saneamento no país, que historicamente priorizaram suas ações nas áreas 

urbanas em detrimento das áreas rurais. Nessas políticas são priorizadas ações estruturais em 

detrimento da efetividade das ações e o beneficiamento dos grupos mais vulneráveis (BRITTO et 

al., 2012). 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é investigar a falta ou ineficiência do Estado na promoção 

de políticas públicas de saneamento, a partir de uma pesquisa de campo realizada no Seringal 

Vila Nova. Parte-se do princípio de que, tendo em vista que se trata de uma área de domínio da 

União, há uma negação por parte do município em assumir seu papel como titular das ações de 

saneamento, por um lado, e, por outro, a omissão por parte da entidade responsável pela Reserva 

em se dedicar a essas questões.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa retrata um estudo de caso realizado no Seringal Vila Nova42, zona rural de 

Capixaba, Acre. As atividades de campo foram realizadas entre 18/01/2016 e 30/01/2016, sendo 

oito dias inseridos na comunidade. Durante o período das atividades no seringal, a equipe ficou 

alojada na casa dos moradores locais. Devido à limitação do tempo e à necessidade de iniciarmos 

as análises das informações que já haviam sido levantadas, não foi possível percorrer todas as 

colocações43 do seringal. 

Previamente à imersão em campo, foi realizada em Rio Branco uma entrevista com analistas do 

ICMBio - órgão gestor da Resex Chico Mendes, a fim de compreender a atuação e o papel desta 

instituição na Reserva. Fez-se necessário também um contato inicial com a prefeitura de 

Capixaba, com o objetivo de colher informações a respeito da atuação do poder municipal, na 

perspectiva dos seus gestores. Além disso, técnicos da Secretaria de Extensão Agro-florestal e 

Produção Familiar (SEAPROF) em Capixaba também foram entrevistados para que a equipe 

pudesse conhecer melhor a área que seria abordada no estudo. 

Em relação à abordagem metodológica adotada em campo, foram utilizadas técnicas 

antropológicas mistas (observação direta, construção de mapas falantes, entrevistas informações, 

entrevistas em grupo) ancoradas na Grounded Theory (GT) (CLIFFORD; MARCUS, 1986). A 

teoria - ou seja, a explicação do fenômeno estudado - é desenvolvida por meio das descobertas, 

interpretações e comparações dos acontecimentos ao longo do trabalhado de campo. Sendo 

                                                            
42  Este  trabalho  se  insere  num  âmbito  de  um  projeto  em  andamento  denominado  "Estudos  que  subsidiarão  a 

formulação do Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR)". Foram realizadas imersões em 15 comunidades nas 

cinco regiões do país. Esta pesquisa retrata apenas o estudo de caso do Seringal Vila Nova, zona rural de Capixaba, 

Acre. 

43 Colocação: termo utilizado para indicar a unidade de moradia dentro da Reserva. 
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assim, tem-se a possibilidade de análise no próprio processo de levantamento de dados 

(GASQUE, 2007). Dessa forma, foram realizadas, ao longo do campo, entrevistas com 

moradores, reflexões teóricas e interpretativas, aprofundamento das entrevistas e codificações, de 

tal forma que a construção dos dados se alimentava de maneira recíproca.  

A partir da análise das entrevistas, foi realizada a codificação dos dados coletados em campo, 

dividindo em categorias - por exemplo, Eixo Água, Eixo Esgoto, Gestão, dentre outros que eram 

objetos da pesquisa. Como instrumento norteador da criação dos códigos, utilizamos um roteiro 

de perguntas. No primeiro momento foram criados códigos preliminares para, assim, aprofundar 

cada categoria de interesse.  O objetivo desta dinâmica era verificar a necessidade, ou não, de 

buscar mais informações através de novas entrevistas até que se obtivesse a saturação. 

Ao todo, foram visitadas nove colocações, sendo o deslocamento realizado na maior parte do 

tempo a pé e, em alguns poucos momentos, a cavalo. As entrevistas foram realizadas com auxílio 

de gravadores de áudio, após a devida autorização por parte dos interlocutores. Foram 

entrevistados homens, mulheres, moradores mais antigos, mais recentes, a fim de tentar captar 

diferentes visões dos temas que estavam ali sendo perguntados. A amostra da pesquisa não é 

representativa em termos quantitativos quando se pensa em mensuração e valores numéricos, 

mas consegue obter seu objetivo em termos de relevância e aprofundamento (GASQUE, 2007). 

Nesse sentido, a imersão no campo se apresentou como um elemento importante ao propiciar o 

contato direto com os sujeitos pesquisados em seu cotidiano.  

Neste trabalho serão utilizados trechos das entrevistas realizadas a fim de qualificar os pontos da 

discussão, e apresentar as narrativas dos moradores sobre determinado assunto. Será adotada a 

formatação itálica e entre aspas para expressar a fala dos interlocutores. 

Foi realizada, também, a análise dos instrumentos legais que regularizam a Resex e suas 

prerrogativas para o saneamento, além da caracterização das condições sanitárias da população.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Apresentação e caracterização sanitária do Seringal Vila Nova 

Foi possível mapear os diversos cenários de saneamento e situação socioeconômica do Seringal 

Vila Nova. Vivem no seringal cerca de 80 famílias dispersas. A distância entre as casas varia de 6 

a 12 km sendo que, de uma colocação para outra, pode-se levar 30min ou até 5h, dependendo da 

distância e das condições de acesso.  

O acesso ao Seringal Vila Nova é realizado pela BR 317 (37km do município Capixaba) e, 

posteriormente, pelo ramal44 Zé do Côco (16km de estrada de terra particular, pertencente à 

fazenda de mesmo nome). O ramal acaba na margem do Rio Acre e, ao atravessá-lo, chega-se 

ao seringal. A travessia é feita por moradores, em barcos que ficam na margem do rio. 
                                                            
44 Nomenclatura local, adotada para se referir a uma estrada de terra. 
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Dentro da Reserva Extrativista, o deslocamento se dá por meio de varadouros, que são caminhos 

pela mata, onde é possível transitar a pé ou com animais (boi, cavalo). No verão, quando as 

chuvas são menos frequentes, é possível transitar de moto por alguns trechos. Em contrapartida, 

no período chuvoso, os acessos ficam restritos, prejudicando o trânsito de pessoas, animais e 

mercadorias. Tal situação, no entanto, não é única do Seringal Vila Nova. Castelo (2014) destaca 

que em outros seringais na área de Reserva Extrativista, próxima a Xapuri/AC, apesar da 

existência de ramal, encontra-se em péssimas condições, o que também prejudica o escoamento 

da produção ou mesmo trânsito de pessoas e mercadorias.  

Na Resex, todos os membros da família exercem alguma função, tanto no contexto do domicílio, 

quanto nas atividades produtivas. São as mulheres que realizam a maior parte das atividades 

domésticas, principalmente relacionadas à gestão de saneamento intradomiciliar. Por exemplo, no 

armazenamento e tratamento da água, bem como limpeza e recolhimento do lixo. Por isso, foi 

observado na narrativa delas um maior desconforto e incômodo quanto à falta de saneamento. 

Esse contexto pode ser observado na fala de uma moradora, quando questionada se ela gostaria 

de realizar alguma melhoria, de qualquer tipo, em sua casa. É importante contextualizar que, no 

domicílio em questão, a água era transportada por baldes e havia uma casinha45 para as 

necessidades fisiológicas. 

VN_05: “Ah, eu queria... deixa eu ver... queria que arrumasse... ‘trepaçar’ a caixa 

pra ficar tudo assim encanada, água encanada. E... aí, eu nem sei. Eu queria só 

isso mesmo, ‘trepaçar’ a caixa, viria a água de lá, ligava lá e já cairia tudo aqui na 

caixa, ficaria tudo encanado mesmo.  

Eu queria fazer uma área, com banheiro e um vaso e descarga, tudo...” 

Em linhas gerais, o saneamento é realizado no âmbito individual, as soluções são criadas de 

acordo com as necessidades, condições financeiras e de capital cultural de cada família. O 

cenário de descaso por parte do poder público é evidente. O acesso a serviços, infraestruturas e 

políticas públicas é precário. Não há posto de saúde dentro do Seringal e a escola oferece 

estudos até o sexto ano. Tal cenário de precariedade, mais uma vez, mostra-se presente em 

outros seringais da Resex, como explorado por Castelo (2014). 

Dentre os princípios do direito humano à água, pode-se dizer que os moradores do interior da 

Resex afirmaram que possuíam água em quantidade suficiente para uso pessoal e doméstico: 

“Aqui, graças a Deus, água não falta”. Consideravam também a água de boa qualidade. Os 

moradores ribeirinhos, entretanto, não estavam contentes com a qualidade da água consumida: 

“Para quem tem mina [d’água] é bom, agora para quem não tem... A água do rio não é tão boa”. 

Todavia, em nenhum dos casos a qualidade da água era assegurada, apesar da aceitação dos 

moradores, uma vez que pode haver risco de contaminação difusa. Geralmente, as famílias 

                                                            
45 Casinha: estrutura de madeira com fossa seca. 
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possuem apenas uma fonte de água, aquela localizada próxima à casa e que, nem sempre, é a 

fonte mais segura.  

Foi possível perceber a falta de profissionais que atendam de maneira satisfatória essas áreas. 

Mesmo a presença do Agente Comunitário de Saúde (ACS) não se mostra suficiente. Foi relatado 

que a falta de hipoclorito de sódio a ser distribuído é frequente. Os moradores entrevistados, 

quase que em sua totalidade, não aplicavam o produto de maneira correta e alegavam não 

receber uma orientação adequada do ACS. Como pode ser observado em uma das entrevistas: 

ENTREVISTADOR2: Aqui passa o agente de saúde? Como é que é? 

VN_05: Passa,uma vez por mês ele passa. 

ENTREVISTADOR2: Uma vez por mês, é? Aí ele faz o que aqui? 

VN_05: Só entrega o cloro e só. 

ENTREVISTADORA2: Ele explica, como é que usa o cloro? Ele fala pra que que 

serve? 

VN_05: Não... 

ENTREVISTADORA: Você coloca o cloro onde? 

VN_05: Na água. 

ENTREVISTADORA: No balde ou na cacimba? 

VN_05: Coloco dentro da cacimba. 

ENTREVISTADORA2: Quanto que você joga dentro da cacimba? 

VN_05: É uma cacimba assim, meio grande, aí eu coloco o vidro por semana.  

ENTREVISTADORA2: E você acha que precisa colocar esse vidrinho na cacimba? 

VN_05: Eu acho que sim... 

ENTREVISTADORA2: Por quê? 

VN_05: Porque tá lá, entra... a gente não sabe.  Entra né, algum bichinho lá dentro, 

rã, essas coisas... 

Na realidade, o hipoclorito deveria ser aplicado na água de consumo. No frasco, é recomendada a 

aplicação de duas gotas por litro, instrução essa que não é dada pelo ACS, tampouco observada 

pelos moradores. 

E, complementarmente, a maioria dos moradores do seringal não possui uma renda fixa, e há 

períodos do ano em que a única renda monetária é proveniente do programa Bolsa Família. 

Consequentemente, possuem baixa capacidade de pagamento, o que coloca em xeque a 

acessibilidade financeira ao saneamento. Ainda que tivessem condições financeiras para arcar 

com os custos de uma infraestrutura e manutenção para o saneamento adequado, na concepção 

dos moradores não pode haver cobrança de um recurso que possuem em abundância, como a 

água. 

No tocante ao direito ao acesso ao esgotamento sanitário, todas as soluções adotadas não eram 

adequadas, pois se tratavam, dentre as colocações visitadas, da prática de defecação a céu 
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aberto ou “pau da gata” (como era popularmente denominada pelos moradores). Além do uso da 

casinha, em sua maioria. As fossas, ou locais de defecação, eram próximas às casas, porém não 

havia segurança física nem sanitária e, em muitos casos, a havia ausência de privacidade e 

dignidade, principalmente para as mulheres. Por exemplo, foi observado o desconforto das 

mulheres em sair à noite para realizar suas necessidades. Nesse sentido, podemos destacar um 

caso emblemático que ilustra tal desconforto: na casa de uma moradora, ao entardecer, apesar de 

no decorrer da entrevista não ter relatado nenhum constrangimento em utilizar o mato, a 

interlocutora chamou as duas pesquisadoras e mostrou o penico, dizendo que era para “jogar pela 

janela”. Segundo ela, não era bom "sair assim para o mato", uma vez que éramos as únicas 

mulheres em um domicílio com vários homens: seus dois filhos, seu marido, o guia e os outros 

dois pesquisadores. A presença de penico foi também observada em outra residência, mas não 

possível aprofundar no tema para estabelecer se seria por comodidade, medo ou 

constrangimento. Mesmo durante o dia, uma vez que as estruturas das soluções adotadas eram 

precárias, o uso do mato para aliviar-se era apontado como a melhor solução, pois a casinha 

apresentava mal cheiro e carapanã (mosquitos). 

No que tange à destinação dos resíduos sólidos, a maioria das famílias queima ou enterra. O 

resíduo orgânico não é considerado lixo por eles, pois é consumido pelos animais de pequeno 

porte das colocações. Na narrativa dos moradores, a pilha é reconhecida como um resíduo que 

pode fazer mal a saúde, dando a elas uma destinação diferente dos demais resíduos, segundo um 

morador: “a gente lança na mata”. Problematizando a questão da adequabilidade da destinação 

dos resíduos sólidos, questionamos: Qual alternativa propor para que o lixo não seja queimado, 

uma vez que a dispersão espacial e o acesso inviabilizam a coleta dos resíduos? Se não 

realizarem a queima do resíduo, gera-se o acúmulo do mesmo e, em consequência, a proliferação 

de vetores de doenças, potencializando o risco à saúde das pessoas pela exposição a locais 

insalubres. Ao mesmo tempo, a queima de resíduos pode gerar queimaduras e problemas 

respiratórios. Sendo assim, evidencia-se o árduo desafio de alterar essa realidade e propor ações 

que considerem um leque de questões que influenciam ou determinam as condições sanitárias 

observadas em campo. 

Dessa forma, a ausência de soluções adequadas de saneamento é resultado de uma situação 

sistêmica, que engloba uma série de “ausências” do poder público e do órgão gestor. Ou seja, 

estão relacionadas aos demais problemas de acesso aos serviços básicos de saúde, educação e 

habitação, que ainda não chegam aos seringais. Andrade (2010, p.41), em seu trabalho na 

Reserva Extrativista Do Médio Juruá, aponta que a inexistência de energia elétrica, por exemplo, 

dificulta o acesso a serviços e infraestruturas como, água de qualidade, saneamento, educação e 

comunicação, “além do acesso a bens e serviços amplamente difundidos na sociedade moderna 

que dependem da eletricidade”. 
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Os desafios do acesso às políticas públicas de saneamento  

O fato da área da Resex compreender seis municípios dificulta a implantação conjunta de políticas 

públicas. O Seringal Vila Nova, por exemplo, pertence ao município de Capixaba e, apesar disso, 

a gestão municipal se exime da responsabilidade, delegando ao ICMBio a tarefa de prover 

qualquer tipo de ação na área. No entanto, o ICMBio não tem conseguido negociar com outros 

setores do Estado para que a proposta inicial das Reservas Extrativistas seja mantida. Foram 

repetidas várias vezes as palavras “desafio” e “dificuldades” durante a entrevista com um analista 

do ICMBIO, sendo exemplificado em uma de suas falas: “A criação era o desafio, mas o difícil é 

manter”. Além disso, não há sinergia e intersetorialidade entre os membros do Estado, já que são 

departamentos independentes e fragmentados.  

Deve-se considerar que a Lei Federal nº 11.445/2007 regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010 

estabelece que a responsabilidade pelo planejamento do saneamento básico da população é 

competência do município. O município poderá ser o prestador do serviço ou ceder à concessão, 

mas sempre estará sob sua égide a titularidade originária do saneamento básico. Portanto, no 

caso da Resex, mesmo que haja esse conflito entre o órgão gestor e o município, cabe ao 

município à responsabilidade por prover saneamento para essa população. Britto et. al. (2012) 

destaca a importância da intersetorialidade, não apenas restrita ao saneamento, mas em todas as 

áreas que apresentam interface com o tema. 

Os moradores da reserva, na situação em que se encontram atualmente, necessitam de um 

incentivo do governo para poderem se manter em condições dignas de vida. MACIEL et.al. (2014) 

avaliou a geração e a distribuição de renda na RESEX Chico Mendes, tendo em vista a discussão 

em torno da pobreza, e os resultados encontrados indicam desempenho econômico insuficiente 

para a reprodução das famílias. Os autores observaram que a renda líquida mediana era inferior 

ao salário mínimo vigente e que muitas famílias recorrem aos benefícios governamentais 

concedidos em forma de transferências de rendas, como o Programa Bolsa Família e as 

aposentadorias. 

A gestão da Resex não está sendo capaz de garantir a manutenção da vida dos extrativistas, uma 

vez que falta a promoção de formas de renda que condizem com a atual realidade dos moradores, 

além das limitações causadas por ser uma unidade de conservação. Como disse um morador do 

Seringal Vila Nova: “Chico Mendes apenas começou o trabalho [...], a luta é diária”. Ter dificuldade 

em gerar renda com as atividades produtivas afeta diretamente o nível de vida das famílias da 

RESEX Chico Mendes (MACIEL et.al., 2014) e consequentemente as soluções sanitárias 

adotadas.  

Apesar de todos serem filhos ou netos de seringueiros, essa não é mais a atividade principal no 

Seringal Vila Nova e nem em outros seringais da Reserva, como constatou Maciel et. al. (2014). 

Atualmente, a maioria das famílias sobrevive da agricultura de subsistência (produção familiar de 
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farinha, arroz, entre outros cultivos), da criação de animais, da pecuária, da caça e do extrativismo 

da castanha - principal fonte de renda (MACIEL et. al., 2014).  

O poder público é restritivo no que se refere ao desmatamento ou criação de gado, segundo o 

próprio ICMBio e os moradores. No entanto, há um choque de realidades. Os moradores, tanto do 

Seringal Vila Nova, quanto de outros seringais (CASTELO, 2014), alegam que o roçado não se 

mostra suficiente para garantia de uma renda adequada que possa suprir as necessidades 

básicas do lar. A dificuldade no escoamento e na venda dos produtos são os discursos mais 

frequentes no Seringal Vila Nova e corrobora com Maciel et.al. (2014), que constatou que está 

ocorrendo um decréscimo da produção agrícola na Resex Chico Mendes. Segundo os autores, 

justifica-se pelas dificuldades de escoamento, aumento dos custos de produção e pelo emprego 

de baixo nível tecnológico. A criação de gado, desta forma, mostra-se como uma alternativa 

promissora para “fazer dinheiro” (CASTELO, 2015), até mesmo como uma espécie de crédito em 

empréstimos, já que sempre há comprador. E, do final da década de 1990 para o final da década 

de 2000, a participação da criação de bois na composição da renda bruta total aumentou (MACIEL 

et.al., 2014). 

A participação da população local e a falta de eficiência do Estado, aliadas a problemáticas e 

incongruências, ainda se mostram muito presentes em Reservas Extrativistas (AMARAL & 

FREITAS, 2016). O modelo de desenvolvimento norteou-se apenas na preocupação 

conservacionista vinculada à problemática ambiental universal e não nas especificidades do povo 

amazônico (CARDOSO, 2015, p.146 apud AMARAL & FREITAS, 2016). A sustentabilidade 

socioambiental não pode ser garantida apenas com a criação de unidades de conservação, uma 

vez que o capital social reduzido, o déficit de saneamento básico e o baixo investimento em saúde 

e educação são alguns problemas que ameaçam a manutenção do modelo (FREITAS et. al., 

2015; AMARAL & FREITAS, 2016). 

Na ausência do poder público local, a disponibilidade de emprego de recursos em infraestrutura 

sanitária acaba tendo um papel relevante na existência de soluções de saneamento. Apesar 

disso, é difícil garantir que se tratam de ações adequadas, dada a dificuldade de se atestar a 

qualidade da água, a eficiência do tratamento de esgotos e resíduos sólidos, bem como o manejo 

de águas pluviais que resulte em ações efetivas no controle de enchentes e inundações. 

Ao enxergar o acesso à água e ao esgotamento sanitário sob a lente dos direitos humanos, 

supõe-se também observar seus princípios fundamentais, como o direito à participação, o direito 

ao acesso à informação, à igualdade e não discriminação, à responsabilidade por parte de 

governos e prestadores de serviço e à sustentabilidade (HELLER, 2016). Observa-se na Resex 

que estes direitos se encontram violados. No período que a equipe esteve em campo, foi citado 

por alguns poucos moradores que existia um projeto a ser implantado de módulos sanitários, que 

incluiria a construção de banheiros com um sistema de captação de água de chuva. Entretanto, os 
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pouco moradores que sabiam deste projeto não participaram da escolha da tecnologia a ser 

implantada, não tinham informação de como seriam o projeto, o que contemplava, nem quantas 

famílias seriam assistidas. 

A implementação de políticas públicas deve levar em conta diferentes lógicas e saberes culturais 

(FELDMAN-BIANCO et. al., 2012). Quando não se considera o conhecimento e as especificidades 

locais, a implantação de políticas públicas têm mais chances de insucesso. Diante do exemplo 

supracitado, cabe o seguinte questionamento: por que não utilizar materiais locais e os 

conhecimentos dos moradores para tomar as decisões, antes de liberar a implantação de projetos 

que “beneficiam” a população local? Zhouri (2011), aborda que, nesses casos, as questões 

sociais e ambientais são vistas como um problema e, muitas vezes, não são tratadas com o 

cuidado e atenção que merecem ter. Dessa forma, o projeto técnico não tem se adequado às 

condições ecológicas, aos limites da natureza, das culturas e da vida em sociedade nesses 

lugares. Portanto, a lógica que vigora é: as pessoas, os homens, as mulheres, as comunidades, 

as culturas, todos têm que se adequar ao projeto técnico (ZHOURI, 2015). 

Essa prática se apresenta contraditória, pois resulta em gastos públicos e não é capaz de resolver 

os problemas sanitários da comunidade. Isso configura, para Zhouri (2015), um “autoritarismo de 

um planejamento sem diálogo com a sociedade e sem abertura para a incorporação de outras 

formas de viver, ser e fazer” (ZHOURI, 2015). 

Outro ponto que vem à tona a respeito da limitação das políticas públicas é a questão de acesso a 

programas. Uma funcionária do órgão gestor da Resex relatou que, ao tentar inserir os seringais 

em algumas políticas públicas, encontrou dificuldade em não poder registrar as famílias porque 

não possuíam um endereço com bairro, rua e número. Os editais (órgãos) não aceitavam o nome 

da colocação e do seringal como um endereço da moradia para receber o benefício. Percebe-se a 

negligência dos órgãos públicos. Seguindo a lógica de Foucault, o Estado, que deveria organizar a 

vida social, deixa à margem parte da população que não o interessa economicamente. Foi 

também citado por funcionários do órgão gestor que entraves políticos e lutas pelo poder 

atrapalham a implementação de melhorias. 

Em cada região, suas especificidades têm caráter essencial na formulação de políticas e ações de 

saneamento voltadas para as áreas rurais. Tais áreas demandam ações específicas, a exemplo 

de áreas com restrições e dificuldades de acesso, que requerem formulações pautadas em fontes 

múltiplas, de naturezas distintas, com abordagens diferenciadas, que considerem a sazonalidade 

no projeto como um fator que pode regular e limitar a efetividade das ações. 

Para os moradores do Seringal Vila Nova, o território é símbolo de luta e resistência, pois 

representa a vitória sobre o modelo desenvolvimentista implantado pelo Governo e apoiado pelos 

fazendeiros. Sarmento (2007) reflete sobre o significado do território para comunidades 

tradicionais, destacando que para essas comunidades a terra possui um significado diferente, 
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mais profundo que uma simples moradia. Dessa forma, o território se torna um “lugar” de 

pertencimento, um “elo que mantém a união do grupo” (SARMENTO, 2007, p. 83). 

 

CONCLUSÃO 

A criação das Reservas Extrativistas foi uma luta travada pelos próprios moradores das florestas. 

Entretanto, com a consolidação dos planos de manejo e o descaso do poder público, a situação 

atual dos moradores para continuarem a viver numa área de preservação é crítica, principalmente 

quando se percebe que essa população vem sendo fortemente influenciada pelo discurso de 

desenvolvimento que vigora e pela desvalorização de suas práticas de cultivo, trabalho e vida 

social. 

A grande lacuna no tempo sem assistência social do órgão gestor (ICMBio), do Governo Federal, 

Estadual e Municipal, induziu uma mudança necessária para a manutenção e sobrevivência dos 

moradores do Seringal Vila Nova. O acesso precário, que piora em períodos chuvosos, além da 

distância espacial das colocações em meio à mata, invalidou a permanência/continuidade do 

modo de vida extrativista. Apesar do Plano de Manejo ser considerado um dos instrumentos legais 

para a gestão da Resex, ele não reproduz a realidade dos moradores, pois foi elaborado 16 anos 

após a criação da Resex e publicado já com dados defasados.  

A precariedade do saneamento, nesta comunidade, leva a população a situações de 

vulnerabilidade em relação à saúde e ao meio ambiente. Tantos outros povos tradicionais do 

Brasil, como esta população, devem ser entendidos como grupos e comunidades rurais que 

merecem uma política especial de incentivo a sua economia local regional. Pois, como afirma 

McMichael (2004), a pobreza não somente torna mais vulnerável, como também perpetua, um 

círculo vicioso. É necessária a eliminação da pobreza e a redução das desigualdades, romper 

com a lógica tradicional que vem sendo adotada pelas políticas públicas de saneamento no país.  

O município é um ator social capaz de promover melhorias na qualidade de vida da população 

rural. Por meio dele são realizados os repasses públicos, numa ação descentralizada do Governo 

Federal, por entender que o município detém informações sobre as necessidades locais. A 

população rural sofre os efeitos destes processos que, em consequência, vê o município como 

uma entidade passiva e incapaz de solucionar seus problemas e atender às suas demandas. 

Deve-se repensar a forma de garantir o direito a essas populações. Programas externos a elas 

podem, muito provavelmente, não significar benefícios para essas pessoas. É necessário 

repensar as lógicas de “intervenções” que buscam auxiliar a melhoria da qualidade de vida dessas 

populações. Partindo da lógica do comunitário, sentimento este ainda muito presente nesses 

povos, com a participação direta dos que serão beneficiados, todos têm algo a dizer, e devem ser 

ouvidos, para que a solução dos problemas seja buscada em conjunto. 
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Com a pesquisa realizada, é perceptível na narrativa dos moradores que nenhuma das 

organizações que atuam na Resex contribui de maneira relevante para mudanças significativas na 

vida dos moradores. Mostra-se de extrema importância a realização de ações ou projetos que 

sejam adaptados à realidade local; do envolvimento e inserção dos moradores na tomada de 

decisões, indo além de meros espectadores da replicação de ações que “vem de lá para cá. Feito 

em Brasília, aí nunca dá certo para realidade amazônica”. 

 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, C. S. Energia elétrica e as populações tradicionais do Estado do Amazonas: 

aprendizados a partir da experiência na Comunidade do Roque na Reserva Extrativista do 

Médio Juruá/ Celia Salama Andrade - Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2010. 

AMARAL, V. S. do; FREITAS, J. S.: “Estado ineficiente promove reservas extrativistas (in) 

sustentáveis na Amazônia”, Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, Brasil, 

(novembro 2016), 2016. En línea: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/br/16/estado.html. 

BRITTO, A. L. N. P, et al. Da fragmentação à articulação: a política nacional de saneamento e seu 

legado histórico. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 2012, v. 14.1: 65-83. 

BRITTO, A.L. Política pública de saneamento básico: as bases do saneamento como direito de 

cidadania e os debates sobre novos modelos de gestão. Artigo - Assemae, 26 de agosto de 

2016. Disponível em: <http://www.assemae.org.br/artigos/item/1762- saneamento-basico-

como-direito-de-cidadania>. Acesso em 24 nov. 2016.  

CARDOSO, M. C. S. "Pescadores da Reserva Extrativista Marinha de Soure: práticas sociais e 

ordenamento do território". In: MARIN, R. E. A. et al. Povos tradicionais no  arquipélago do 

Marajó e políticas de ordenamento territorial e ambiental. Casa, v. 8, p. 131–161, 2015. apud 

AMARAL, V. S. do; FREITAS, J. S.: “Estado ineficiente promove reservas extrativistas (in) 

sustentáveis na Amazônia”, Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana, Brasil, 

(novembro 2016), 2016. En línea: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/br/16/estado.html. 

CARTIER, R. et al.  Vulnerabilidade social e risco ambiental: uma abordagem metodológica para 

avaliação de injustiça ambiental. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 25(12):2695-2704, dez, 

2009. 

CASTELO, C. E. F. Experiências de Seringueiros de Xapuri no Estado do Acre e Outras Histórias. 

2014. 396 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-graduação em História Social, Departamento de 

História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2014. 

CASTELO, C. E. F. . Mudanças nos modos de se viver nas florestas de Xapuri/AC: experiências 

de seringueiros após a chegada da televisão. Tropos: Comunicação, Sociedade e Cultura , v. 

1, p. 1-12, 2015. 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1313 

CLIFFORD, J.; MARCUS, G. E. Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. 

University of California Press, 1986 - 305 páginas. 

CUNHA, L. H. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 

biodiversidade. Encontro dos Povos do Vale do Ribeira, 2001. 

DIEGUES, A. C. O Mito Moderno da Natureza Intocada. São Paulo: Hucitec. 1996. 

FELDMAN-BIANCO et al. Os antropólogos e o desenvolvimento. In IPEA: Desafios do 

desenvolvimento. IPEA, ano  9, edição 72, 15/06/2012. 

FREITAS, J. & RIVAS, A. "Unidades de Conservação Promovem Pobreza e Estimulam Agressão 

a Natureza". Revista de Gestão Social e Ambiental - RGSA, v. 8, n. 3, p. 18–34, 2014. 

FREITAS, J. et. al. "O mito das Unidades de Conservação de Uso Sustentável da Amazônia". 

Desarrollo Local Sostenible - DELOS, v. 8, n. 22, p. 1–22, 2015. 

GASQUE, K. C. G. D. Teoria fundamentada: nova perspectiva à pesquisa exploratória. In: 

MUELLER, Suzana Pinheiro Machado (Org.). Métodos para a pesquisa em Ciência da 

Informação. Brasília: Thesaurus, 2007. p. 83-118. 

HELLER, L. O direito humano ao saneamento básico e os novos desafios. Assemae, 2016. 

Disponível em: <http://www.assemae.org.br/artigos?limitstart=0>. Acesso em 24 nov. 2016.  

MACIEL, R. C. G.; CAVALCANTE FILHO, P. G.; SOUZA, E. F. Distribuição de Renda e Pobreza 

na Floresta Amazônica: Um Estudo a partir da Reserva Extrativista (RESEX) Chico Mendes. 

Revista de Estudos Sociais (UFMT) , v. 16, p. 136, 2014. 

MCMICHAEL, A.J. Environmental and social influences on emerging infectious diseases: past, 

present and future. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 

2004; 359(1447):1049-1058. 

SARMENTO, Daniel. A Garantia do Direito a Posse dos Remanescentes de Quilombos antes da 

desapropriação. Disponível em: <.http://www.cpisp.org.br/acoes/upload/ 

arquivos/AGarantiadoDireitoaPosse_DanielSarmento.pdf>. Acesso em: 25 maio 2012. 

TORRES, H. G.; ALVES, H. P. F. VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA CIDADE DE SÃO 

PAULO: uma análise de famílias e domicílios em situação de pobreza e risco ambiental. São 

Paulo em Perspectiva, v. 20, n. 1, p. 44-60 jan./mar. 2006. 

ZHOURI, A. Fala de Andréa Zhouri (ABA-UFMG) durante a Sessão IV – Quilombos, Povos 

tradicionais e Territórios: Estado desenvolvimento e reprodução social da diferença. ABA +60, 

2015. Vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=lRC1zdw2TSs>. Acesso em 29 de jun. 2016. 

ZHOURI, A. Fala de Andréa Zhouri (ABA-UFMG) durante o seminário "A Hidrelétrica de Belo 

Monte e a Questão Indígena", ocorrido no dia 07 de fevereiro de 2011 na Universidade de 

Brasília. Belo Monte e a Questão Indígena: Andréa Zhouri.  Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=npoLn9pzJ5E>. Acesso em 29 de jun. 2016. 

WWF. Guia Informativo de Gestão Participativa da Reserva Chico Mendes – Acre. 2015. 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1314 

PONDERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE PARA AVALIAÇÃO DO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MEIO RURAL  

 

Elaine Franciely dos Santos Barros(1) 

Bióloga, Especialista em Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos e Mestre em 

Engenharia do Meio Ambiente pela Universidade Federal de Goiás, Goiânia. Fiscal ambiental na 

Prefeitura de Itumbiara, Goiás. 

Luis Rodrigo Fernandes Baumann 

Matemático, Doutor em Estatística, Professor Adjunto no Instituto de Matemática e Estatística, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil. 

Paulo Sérgio Scalize 

Engenheiro Civil e Biomédico, Doutor em Hidráulica e Saneamento, Professor Associado I na 

Escola de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil.  

 

Endereço(1): Av.: Universitária, 1488, Setor Universitário – Goiânia - GO - CEP: 74605-220 – 

Brasil - Tel: +55 (62) 982721469 - e-mail: elainefranciely@gmail.com. 

 

RESUMO  

A precaridade nos sistemas de abastecimento de água (SAA) ainda é um fator preocupante e 

atinge em maior escala as populações de baixa renda e residentes em área rural. Por outro lado 

também temos restrições de recursos físicos, financeiros e humanos nos serviços de saneamento, 

que poderiam ser minimizados com o direcionamento mais eficientes. Nesse intento, surgem os 

métodos multicritérios, dentre esses o método AHP que permite uma avaliação integrada de forma 

a determinar as melhores alternativas. O objetivo desse estudo foi apresentar a estruturação 

hierárquica e os julgamentos comparativos dos critérios de análise na construção do método AHP 

para avaliar o abastecimento de água em meio rural. A análise contemplou como subcritérios de 

análise a fonte de abastecimento, proteção da fonte de abastecimento, formas de captação, 

armazenamento e distribuição e controle de qualidade. Como forma de garantir uma ponderação 

adequada desses critérios foram realizadas consultas a especialistas. Obteve-se a estrutura 

hierárquica das variáveis de análise do SAA e a ponderação de seus pesos, que possibilitou 

selecionar as melhores alternativas, dadas pelos níveis dos subcritérios de análise, para o 

abastecimento de água no meio rural. 

Palavras-chave: Métodos multicritérios, hierarquia, comparação paritária. 
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INTRODUÇÃO 

A precariedade no sistema de abastecimento de água (SAA) é um fator preocupante por colocar 

em risco a saúde da população. De acordo com as estatísticas apresentadas no relatório de 

monitoramento da WHO e UNICEF (IPEA, 2010) e IBGE (IBGE, 2011), tanto a nível mundial, 

como nacional, são observadas disparidades entre regiões e, principalmente, entre as áreas 

urbanas e rurais, sendo mais penalizadas pela falta ou insuficiência no SAA as populações de 

baixa renda e residentes em áreas rurais. 

Enquanto 91,9% dos domicílios particulares permanentes urbanos possuem rede geral de 

abastecimento de água, tem-se apenas 27,8% dos domicílios nas áreas rurais, sendo que nessas 

áreas a principal forma de abastecimento de água é por meio de poços ou nascentes (54,8%).  

Ainda é elevado o número de domicílios em áreas rurais que utilizam como forma de 

abastecimento de água o carro pipa ou água da chuva (6,95%) e outras formas (10,45%), que 

podem ser rios, açudes etc., os quais muitas vezes não possuem controle de qualidade (IBGE, 

2011). 

Se, por um lado, existe uma parcela significativa da população não atendida ou mal servida pelos 

serviços de saneamento ambiental, por outro existem restrições de recursos físicos, financeiros e 

humanos que limitam as melhorias nos serviços e atendimento. Esse quadro de desigualdade 

poderia ser minimizado com o direcionamento mais eficiente dos recursos disponibilizados para 

ações em saneamento, o que requer a avaliação de locais ou comunidades e priorização das que 

necessitam de ações imediatas e integradas. Diante disso, a utilização de métodos multicritérios, 

que surgiram na década de 70, vêm como forma de auxiliar as tomadas de decisões (GOMES et 

al., 2004), permitindo uma avaliação integrada e de forma estruturada para determinar a 

preferência entre as alternativas, levando em conta a integração de informações objetivas e 

subjetivas, dentre esses métodos têm-se o de Análise Hierárquica de Processo (AHP). Esse 

método segue quatro etapas básicas: estruturação hierárquica do objetivo, comparações paritárias 

dos elementos em cada nível do sistema, princípio da priorização e sintetização das prioridades. 

Depois de estabelecida a estrutura hierárquica, inicia-se as comparações paritárias dos elementos 

de um determinado nível. Essa comparação é realizada por um grupo de indivíduos com 

experiência sobre o tema, se constituindo em um julgamento comparativo que determina as 

importâncias relativas de cada critério. Ao ser determinado o seu peso, esse poderá auxiliar na 

avaliação de locais ou comunidades e na determinação de prioridades para intervenções.  

Nesse intento, o presente estudo teve por objetivo apresentar a estruturação hierárquica e os 

julgamentos comparativos dos critérios de análise, realizados por um grupo de especialistas, para 

avaliar o abastecimento de água em meio rural. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para avaliar o SAA no meio rural utilizando o método AHP, primeiramente foi elaborada a 

estrutura hierárquica do objeto de estudo. Adotou-se para análise do abastecimento de água em 

meio rural uma estrutura hierárquica complexa, pois para cada critério a ser analisado existem 

vários outros subcritérios. Portanto, a análise contemplou como subcritérios de análise: fonte de 

abastecimento, proteção da fonte de abastecimento, formas de captação, armazenamento e 

distribuição e controle de qualidade. Cada subcritério foi composto por várias alternativas. As 

variáveis abordadas nas hierarquias foram determinadas por meio de discussões com 

profissionais da área e referências bibliográficas. 

O método AHP possibilita a proposição de alternativas para o atendimento do objetivo da 

pesquisa, as quais ocupam o nível mais baixo da estrutura hierárquica. No caso de se avaliar as 

condições de cada local (residência ou comunidade) as alternativas serão representadas pelas 

próprias localidades. A Figura 1 apresenta a estrutura hierárquica simplificada do presente estudo.  

 

Figura 1. Representação simplificada da estrutura hierárquica do presente estudo. 

ABASTECIMENTO  
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abastecimento 

Proteção da fonte 
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Residências ou comunidades no meio rural  
 

 

O método AHP determina que um grupo de especialistas estipulem os pesos dos critérios por 

meio da comparação paritária dos mesmos. Como forma de garantir uma ponderação adequada 

desses critérios foi realizada uma consulta com especialistas da área de saneamento, por meio da 

aplicação de um questionário estruturado com todas as variáveis da estrutura hierárquica. Para a 

ponderação desses critérios optou-se que os pesos estabelecidos pelos especialistas fossem 

entre 0 a 10, levando em consideração o grau de importância e implicações sobre as condições 

do abastecimento de água no meio rural. Esses pesos representaram a intensidade de domínio de 

um determinado elemento sobre o outro, apresentando-se como melhor opção aqueles com 

maiores pesos. 
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O grupo consultado foi constituído de professores e pesquisadores universitários, profissionais da 

Funasa, profissionais de serviços de água e esgoto e técnicos, perfazendo um total de 19 

pesquisados, determinado por meio da acessibilidade e disponibilidade.  

Os pesos estabelecidos por cada especialista foram tabulados em planilha eletrônica, efetuando-

se o cálculo da mediana (medida de tendência central dos dados) para determinar o peso de cada 

variável de análise nas hierarquias. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O método AHP permite a integração de todas as informações, quantificáveis ou não, e a 

hierarquização das alternativas. A decomposição do problema em vários níveis hierárquicos serve 

para auxiliar na análise do problema, comparar a importância relativa dos elementos de um 

determinado nível e identificar a melhor opção entre as várias alternativas.   

Para o critério de análise ‘Abastecimento de Água’ foram analisados os seguintes itens, 

considerados como subcritérios: fonte de abastecimento (Sb1), proteção da fonte de 

abastecimento (Sb2), formas de captação (Sb3), armazenamento e distribuição (Sb4) e controle 

de qualidade (Sb5). Cada subcritério e seus níveis foram determinados a partir de discussões com 

profissionais da área e referências bibliográficas.  

A estrutura hierárquica simplificada foi apresentada na Figura 1, porém os níveis dos subcritérios 

serão apresentados por subcritério a seguir, devido a tamanho de toda a estrutura hierárquica 

utilizada para avaliação da qualidade da água. Portanto, as Figuras 2 a 8 apresentam os 

subcritérios e seus níveis, os quais foram ponderados pelos pesos estabelecidos pelos 

especialistas decorrente do grau de importância e implicações sobre as condições do 

abastecimento de água no meio rural. 

 

 

Figura 2. Estrutura hierárquica do critério fonte de abastecimento quanto à solução coletiva 
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Figura 3. Estrutura hierárquica do critério fonte de abastecimento quanto à solução individual 

 
 

Figura 4. Estrutura hierárquica do critério formas de captação nas soluções coletivas e 
individuais 
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Figura 5. Estrutura hierárquica do critério proteção da fonte de abastecimento quanto à 
solução coletiva 
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Figura 6. Estrutura hierárquica do critério proteção da fonte de abastecimento quanto à 
solução individual 
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Figura 7. Estrutura hierárquica do critério armazenamento e distribuição da água 
nas soluções coletivas e individuais 

 
 

Figura 8. Estrutura hierárquica do critério controle de qualidade quanto soluções 
coletivas e individuais 

 
 

A Tabela 1 apresenta os resultados finais de cada variável de análise (níveis do subcritério), dado 

pela mediana dos pesos estipulados por cada especialista. Ressalta-se que o objetivo é identificar 

e selecionar a alternativa mais apropriada para solucionar um problema que envolve vários pontos 

de vistas, os quais podem ser conflitantes, aliado ao fato que uma alternativa não possui 

dominância sobre a outra. 
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Tabela 1. Variáveis de análises para o abastecimento de água no meio rural e pesos 
Subcritério Níveis dos Subcritérios e alternativas Peso

Fonte de abastecimento 

Solução coletiva 
Distribuição de água por caminhão pipa que atende a demanda  7 
Distribuição de água por caminhão pipa que não atende a demanda  3 
Manancial superficial com quantidade de água suficiente 9 
Manancial superficial com quantidade de água insuficiente 5 
Manancial subterrâneo: poço artesiano com quantidade de água 
suficiente  10 
Manancial subterrâneo: poço artesiano com quantidade de água 
insuficiente  5 
Manancial subterrânea: nascente com quantidade de água suficiente  9 
Manancial subterrânea: nascente com quantidade de água insuficiente  5 
Soluções individuais 
Manancial superficial com quantidade de água suficiente  7 
Manancial superficial com quantidade de água insuficiente 4 
Manancial subterrâneo: poço raso com quantidade de água suficiente  7 
Manancial subterrâneo: poço raso com quantidade de água insuficiente  3 
Manancial subterrâneo: mini poço com quantidade de água suficiente  8 
Manancial subterrâneo: mini poço com quantidade de água insuficiente  4 
Manancial subterrâneo: nascente com quantidade de água suficiente  8 
Manancial subterrâneo: nascente com quantidade de água insuficiente  4 
Cisternas (água da chuva) 7 

Tabela 1 (cont.). Variáveis de análises para o abastecimento de água no meio rural e pesos 
Subcritério Níveis dos Subcritérios e alternativas Peso

Proteção da fonte de 
abastecimento na solução 

coletiva 

Manancial superficial 
Mata ciliar correta  10 
Mata ciliar incorreta  4 
Presença de lançamento de efluentes  1 
Ausência de lançamento de efluentes  8 
Uso do solo para a agricultura  6 
Uso de solo para a pecuária  6 
Manancial subterrâneo – poço artesiano: construção e vedação (NBR) 
Correta  10 
Incorreta 4 
Manancial subterrâneo – nascente 
Cercada 8 
Não cercada 5 
Mata ciliar correta   10 
Mata ciliar incorreta   4 
Uso de solo para a agricultura   5 
Uso do solo para a pecuária   6 

Proteção da fonte de 
abastecimento na solução 

individual 

Manancial superficial 
Mata ciliar correta  10 
Mata ciliar incorreta  4 
Presença de lançamento de efluentes  1 
Ausência de lançamento de efluentes  9 
Uso do solo para a agricultura  6 
Uso de solo para a pecuária  6 
Manancial subterrâneo (poço raso) construção e vedação (Funasa)  
Correta  9 
Incorreta 3 
Manancial subterrâneo – mini poço: construção e vedação (NBR) 
Correta  10 
Incorreta 4 
Manancial subterrâneo – nascente 
Cercada 9 
Não cercada 5 
Mata ciliar correta   10 
Mata ciliar incorreta   4 
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Uso de solo para a agricultura   5 
Uso do solo para a pecuária   6 
Cisternas (água da chuva) quanto às recomendações da Funasa  
Correta  10 
Incorreta 4 

Localização da fonte de 
abastecimento na solução 
individual por poço raso 

Incorreta em relação à fossa (<15m)  2 
Correta em relação à fossa (>15m)  10 
Incorreta em relação a chiqueiros, estábulos, valas de esgoto e 
galerias de infiltração (<45m)    3 
Correta em relação a chiqueiros, estábulos, valas de esgoto e galerias 
de infiltração (>45m)    8 
Em nível do terreno superior à fossa    9 
Em nível do terreno inferior à fossa    3 

Localização da fonte de 
abastecimento na solução 

individual por mini poço 

Incorreta em relação à fossa (<15m)  3 
Correta em relação à fossa (>15m)  9 
Incorreta em relação a chiqueiros, estábulos, valas de esgoto e 
galerias de infiltração (<45m)    3 
Correta em relação a chiqueiros, estábulos, valas de esgoto e galerias 
de infiltração (>45m)    8 
Em nível do terreno superior à fossa    8 
Em nível do terreno inferior à fossa    3 

 
 

Tabela 1 (cont.). Variáveis de análises para o abastecimento de água no meio rural e pesos 
Subcritério Níveis dos Subcritérios e alternativas Peso

 

Forma de captação da água na 
solução coletiva 

Bomba elétrica   8 
Bomba hidráulica   7 
Gravidade   10 

Forma de captação da água na 
solução individual 

Bomba elétrica   7 
Bomba hidráulica   7 
Gravidade   9 
Manual 5 

Armazenamento e distribuição da 
água na solução coletiva 

Com reservatório e rede 10 
Quando se tem rede, mas não tem caixa d´água na residência  7 
Quando se tem rede e caixa d´água na residência  8 
Com reservatório e sem rede 8 
Limpeza da caixa d’água - anual 7 
Limpeza da caixa d’água - semestral 10 
Limpeza da caixa d’água - não faz 4 

Armazenamento e distribuição da 
água na solução individual 

Sem caixa d’água 6 
Com caixa d’água elevada 8 
Com caixa d’água no solo 6 
Limpeza da caixa d’água - anual 7 
Limpeza da caixa d’água - semestral 10 
Limpeza da caixa d’água - não faz 3 

Controle de qualidade da água na 
solução coletiva 

Atende totalmente a Portaria vigente   10 
Atende parcialmente a Portaria vigente   6 
Não cumpre a Portaria vigente   0 
São realizadas individualmente por meio de 
Filtração: filtro de pano  5 
Filtro de barro  8 
Fervura 8 
Desinfecção com cloro  10 

Controle de qualidade da água na 
solução individual 

Filtração: filtro de pano  5 
Filtro de barro  8 
Fervura 8 
Desinfecção com cloro  10 
Não é feita nenhuma ação  0 
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Quanto à fonte de abastecimento, as melhores alternativas ponderadas para o abastecimento de 

água no meio rural na solução coletiva foram o uso de poço artesiano com quantidade de água 

suficiente, seguida do uso de manancial superficial e nascente com quantidade de água suficiente. 

Já na solução individual, o mini poço e nascentes com água suficiente apresentaram melhores 

resultados.  

Quanto a proteção da fonte de abastecimento, tanto na solução coletiva como na individual, as 

melhores alternativas quando do uso de manancial superficial é que tenha mata ciliar correta e 

ausência de lançamentos de efluentes; quando do uso de poço artesiano, mini poço e poço raso 

que seja construído e vedado de forma correta e quando do uso de nascentes que sejam 

cercadas e tenham mata ciliar correta. Em caso de uso de cisternas, que sejam seguidas 

corretamente as recomendações quanto a construção e manutenção. 

A localização da fonte de abastecimento foi avaliada somente para a solução individual quanto ao 

uso de poço raso e mini poço, o qual prevaleceu as melhores alternativas que considera distância 

superior à 15 m de fossas e de 45 m de outras fontes de poluição como chiqueiros, valas de 

esgotos, etc, e que esteja em nível superior no terreno. 

Quanto a forma de captação da água, tanto na solução coletiva como na individual, consideram a 

melhor alternativa o sistema por gravidade. Já o armazenamento e distribuição de água prevalece 

a presença de reservatório e rede, com limpeza da caixa d’água semestralmente. 

Para o controle da qualidade da água apresenta melhor alternativa o atendimento a Portaria 

vigente e uso da desinfecção com cloro na solução coletiva, e na solução individual  o uso do 

cloro, seguido do uso do filtro de barro e fervura. 

 

CONCLUSÃO 

A estruturação hierárquica das variáveis de análise do SAA e a ponderação de seus pesos 

possibilitou selecionar as melhores alternativas, dadas pelos níveis dos subcritérios de análise, 

para o abastecimento de água no meio rural. A determinação dessas escolhas partiram-se da 

ponderação dos pesos estipulados por cada entrevistado, a qual não se exime da obtenção de 

vários pontos de vistas e da subjetividade.  

A partir desses elementos - estruturação hierárquica do problema, seleção e subdivisões dos 

critérios e determinação dos pesos – poderá ser desenvolvido um formulário de coleta de dados, o 

qual possibilitará a avaliação do abastecimento de água no meio rural, e com a utilização do 

método AHP priorizar alternativas para tomadas de decisões.  
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RESUMO 

Diante do atual cenário cujo déficit dos serviços essenciais atinge principalmente a zona rural, 

como também a zona urbana periférica, faz-se necessária a constante busca pela universalização 

do saneamento, de forma equitativa, com o uso de tecnologias apropriadas para comunidades 

rurais e tradicionais. As atividades foram realizadas para a comunidade de Mocambo (Seabra-Ba). 

Foi preciso identificar o problema do local no âmbito do saneamento ambiental, inclusive do ponto 

de vista dos moradores, para que todas as intervenções ocorressem em consonância com os 

interesses de quem vive na comunidade. Para tal fim, a equipe buscou métodos convidativos para 

conduzir a comunicação com a comunidade, tais como conversas em grupo, entrevistas com as 

famílias para preenchimento de questionários pré-estruturados, dinâmicas de grupo, oficinas, 
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dentre outras atividades. É notório o resultado das atividades realizadas na comunidade de 

Mocambo, pois os moradores já participam em maior número das atividades realizadas pela 

equipe, o que resultou numa maior adesão dos mesmos na associação comunitária existente, 

mostrando a elevação da auto-estima da comunidade e o engajamento na coletividade, em busca 

do desenvolvimento local. 

Palavras-Chave: Saneamento rural, Gestão comunitária, Mocambo, Seabra 

 

INTRODUÇÃO 

A carência na cobertura e qualidade dos serviços públicos de saneamento básico é evidente em 

quase todo o Brasil, principalmente na zona rural. Tais serviços são fundamentais na qualidade de 

vida da população, tendo influência no ambiente, saúde e educação. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, “Saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do 

homem, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social” 

(OMS, 2016). E em conformidade com a FUNASA (2006), saneamento é “o conjunto de medidas 

que visam à modificação das condições do meio ambiente com a finalidade de promover a saúde 

e prevenir as doenças”.  

Tais serviços encontram-se preconizados na Lei Nacional de Saneamento Básico no. 

11.445/2007, em seu Artigo 3º, que traz saneamento básico como “o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável; esgotamento 

sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas” (BRASIL, 2007, p.02). Diante do atual cenário cujo déficit desses serviços essenciais 

atinge principalmente a zona rural, como também a zona urbana periférica, faz-se necessária a 

constante busca pela universalização do saneamento, de forma equitativa, com o uso de 

tecnologias apropriadas para comunidades rurais e tradicionais. 

De acordo com Brasil (1999) em seu artigo1º, entende-se por educação ambiental os processos 

por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Assim sendo, para a 

eficiência de qualquer processo de educação ambiental faz-se necessária uma comunicação 

adequada com o indivíduo ou o coletivo com o qual se trabalha. Dessa forma, o projeto de 

extensão, caracteriza uma importante ferramenta de transformação social, possibilitando uma 

construção de espaço de interação e produção de conhecimentos, representando um salto 

expressivo nas atividades extramuros. 

Outrossim, Scisleski e Tittoni (2006) destacam que a escuta é um importante instrumento no 

trabalho com a comunidade, mostra-se como um instrumento que dá visibilidade ao outro, 

respeitando a legitimidade de suas peculiaridades, permitindo que as diferenças presentes nos 
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modos de existir sejam reconhecidas, legitimadas e problematizadas, sendo importante para 

recriar processos de singularização. O projeto da ACCS (Ação Curricular em Comunidade e 

Sociedade) intitulado "Saneamento, Mobilização Social e Educação Ambiental em Comunidades 

Rurais" atua com ações junto à comunidade rural de Mocambo, município de Seabra na Bahia, 

visando promover interação dos estudantes com os moradores da comunidade no sentido de 

aprimorar as condições de saneamento local, através de ações educativas ligadas à educação 

ambiental e sanitária; buscar melhorias na saúde da população e por consequência na qualidade 

de vida; fomentar a participação social fortalecendo o modelo Central de Associações 

Comunitárias na gestão dos serviços de saneamento; bem como fortalecer a atuação no 

saneamento rural.  

 

METODOLOGIA 

O trabalho objeto de estudo foi desenvolvido pela turma da ACCS ENGM20, que é formada por 

uma equipe multidisciplinar de discentes da Universidade Federal da Bahia juntamente com a 

equipe de monitoria, sendo que a primeira turma teve início no semestre letivo de 2015.2, onde os 

alunos juntamente com o professor orientador realizam encontros semanais. A ACCS atua na 

comunidade de Mocambo, que encontra-se localizada na zona rural, no município de Seabra-BA 

(Figura 1). As visitas à área de estudo ocorrem mensalmente onde a equipe interage com os 

moradores, realizando atividades lúdicas de mobilização social, além de atividades específicas 

para tratar das questões do saneamento local e permitindo a troca de saberes, entre estudantes e 

comunidade. 

 

Figura 38 - Localização da área de estudo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A ACCS em questão possui uma equipe multidisciplinar com discentes dos cursos de saúde, 

engenharias, serviço social, psicologia, geografia, bacharelado interdisciplinar em saúde, filosofia, 

dentre outros. Essa formação proporciona contato com diferentes áreas de conhecimento e visões 

diferenciadas sobre o mesmo tema, o que considera-se uma grande vantagem para essa 

atividade. Os encontros semanais ocorrem aos sábados e são construídos de forma coletiva, os 

monitores junto com o professor orientador guiam esses momentos, onde ocorrem leituras e 

debates de textos orientadores, aulas técnicas, dinâmicas e outras atividades de preparação da 

equipe para as visitas na comunidade. 

Inicialmente objetivou-se a realização de diagnóstico da comunidade, para isso foram obtidos 

dados primários através de um questionário pré-estruturado elaborado pelos alunos da disciplina 

que constava com 45 questões, divididas em quatro blocos tais como: dados de identificação das 

residências e dos moradores, condições socioambientais, de saúde e de saneamento. A partir da 

obtenção das informações sobre a comunidade pôde-se realizar as atividades de acordo com as 

necessidades da comunidade. 

Fez-se necessário também levantar o conhecimento da comunidade, seus moradores, seu lugar e 

costumes. Além disso, foi preciso identificar o problema do local no âmbito do saneamento 

ambiental, inclusive do ponto de vista dos moradores, para que todas as intervenções ocorressem 

em consonância com os interesses de quem vive na comunidade de Mocambo. Para tal fim, a 

equipe buscou métodos convidativos para conduzir a comunicação com a comunidade, tais como 

conversas em grupo, entrevistas com as famílias para preenchimento de questionários pré-

estruturados, dinâmicas de grupo, oficinas, dentre outras atividades. Algumas das atividades 

realizadas pela turma de estudantes, juntamente com a comunidade foram: 

 Visita a Central de Associações Comunitárias de Seabra (Ba); 

 Visita ao vazadouro a céu aberto de Seabra;  

 Visita a locais de venda de materiais recicláveis;  

 Oficina de reutilização de garrafa PET; 

 Oficina de segregação de resíduos (pintura de tonéis); 

 Oficina de limpeza de filtros de barro;  

 Amostragem para controle de qualidade da água  

 Realização de implantação de descarga na rede de instalação de água; 

 Mapeamento da área de estudo;  

 Estudos iniciais para reflorestamento das matas ciliares;  

 Dinâmicas interativas;  

 Oficina de limpeza de reservatórios e respectiva limpeza do reservatório da comunidade; 
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 Atividades sobre coleta seletiva; 

 Atividades sobre saneamento básico e saúde; 

 Atividades lúdicas com as crianças em todas as descidas relacionadas ao saneamento 

básico, saúde e meio ambiente. 

As Figuras 2 a 8 representam algumas dessas atividades. 

 

Figura 2 - Visita a Central de Associações Comunitárias de Seabra. 

 

Figura 3 - Oficina de reutilização de garrafa PET 
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Figura 4 - Amostragem de qualidade da água 

 

 

Figura 5 - Limpeza de reservatórios 
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Figura 6 - Implantação de descarga em rede de distribuição 

 

 

Figura 7 - Oficina sobre Saneamento e Saúde 
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Figura 8 - Atividades sobre reciclagem e coleta seletiva com crianças 

 

 

Dentre os resultados preliminares foi possível identificar a necessidade de uma maior mobilização 

da comunidade, assim como do fortalecimento da associação comunitária para decidir questões, 

sobre o saneamento ambiental local. Dois aspectos críticos foram a distribuição e qualidade da 

água e o manejo de resíduos sólidos. Além de se tratar de um direito garantido por lei, tendo em 

vista a essencialidade dos serviços de saneamento básico, a universalização, qualidade e 

equidade se tornam fundamentais, visto que influenciam na qualidade de vida da população e do 

meio ambiente. 

O abastecimento de água é fornecido pela Central de Associações Comunitárias (CENTRAL) com 

sede em Seabra. Existem queixas de alguns moradores sobre a qualidade da água fornecida, a 

qual é extraída de um poço artesiano antigo que será desativado, assim que for perfurado um 

novo. Essa pesquisa já está sendo realizada pela responsável administrativa, visando a melhoria 

da qualidade da água para abastecimento da comunidade, inclusive com a possibilidade de 

perfuração de um novo poço. 

Muitos alunos tiveram as suas primeiras experiências com o trabalho com comunidade rural e com 

o saneamento rural. Os mesmos estudaram e aprenderam sobre educação popular, formas de 

como se comportar em trabalhos com comunidade rural, além de desenvolverem técnicas para 

realização de atividades mais específicas, as quais eram realizadas na comunidade por meio de 

oficinas. Houve também uma troca de conhecimento interessante entre os estudantes de 
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engenharia e os estudantes da área de ciências humanas. Os estudantes das áreas de ciências 

humanas conseguiram passar e desenvolver atividades de mobilização social e os de engenharia 

também conseguiram passar para os demais estudantes os conhecimentos relacionados ao 

saneamento básico proporcionando uma troca de saberes entre eles. É importante ressaltar que 

apesar da afinidade dos estudantes por áreas específicas, no desenvolvimento da comunidade 

todos os estudantes trabalharam em diferentes áreas, aumentando dessa forma o aprendizado.  

O desenvolvimento do trabalho com as crianças da comunidade foi um fato a destacar, pois eram 

feitas oficinas separadas em todos os turnos das visitas na comunidade, porém relacionadas, em 

sua maioria, com os temas discutidos com os adultos, com foco em saneamento básico, saúde e 

meio ambiente. 

Os ganhos para a comunidade aumentam a cada visita. Ao final do ano de 2016 a Central, 

entidade responsável pelos serviços de abastecimento de água, buscou a instalação de um novo 

poço, o que será um imenso ganho para a comunidade. Além disso, está em processo de 

inicialização a coleta de lixo por parte de uma cooperativa, portanto, os resíduos sólidos não serão 

mais encaminhados para o vazadouro a céu aberto (lixão). 

Segundo os próprios moradores, a comunidade está mais mobilizada e confiante no trabalho. As 

reuniões da associação estão sempre cheias e cada dia que passa mais pessoas se filiam à 

associação, percebendo a importância da solução coletiva dos seus problemas. 

Paulo Freire (1982) diz que “estar com os outros significa necessariamente respeitar nos outros o 

direito de dizer a palavra” e completa dizendo que “isso significa então que é preciso eu também 

saber ouvir”. Esse é um dos ensinamentos que baseiam a relação da equipe com a comunidade. 

Cada atividade é desenvolvida com respeito, compromisso e envolvimento com a população, onde 

a monitoria (docente e discentes) entendem que é necessário que haja confiança mútua para que 

o trabalho em conjunto alcance os resultados esperados.  

 

CONCLUSÕES 

A Universidade defende o tripé ensino, pesquisa e extensão, por entender a função dessas ações 

integradas na formação de um profissional mais completo e preparado. Dessa forma, faz-se 

necessário que durante a graduação, os discentes sejam sensibilizados e preparados para lidar 

com a pluralidade presente nos diferentes contextos, contribuindo assim para uma formação 

diferenciada e humanizada. A educação dos discentes deve ir além de atividades desenvolvidas 

dentro das salas de aula na Universidade. A prática educativa deve promover o contato direto com 

situações cotidianas nos determinantes culturais, sociais, políticos e econômicos. Nessa 

perspectiva, as atividades com comunidades contribuem com esse objetivo. 

É esperado que as intervenções realizadas na comunidade não soem como assistencialismo, mas 

como contribuição para uma melhor gestão e manutenção do projeto iniciado pela equipe da 
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ACCS, desenvolvido em conjunto com a comunidade, e consequente melhoria da saúde e da 

qualidade de vida dos moradores, além do fortalecimento da associação comunitária, da 

compreensão e fortalecimento do modelo Central de Associações e empoderamento da 

comunidade local.  

É notório o resultado das atividades realizadas na comunidade de Mocambo. Os moradores já 

participam em maior número das atividades realizadas pela equipe, sejam eles crianças, jovens, 

adultos e idosos, vivenciando-se o despertar para o exercício da cidadania, o que resultou numa 

maior adesão de moradores na associação comunitária existente, com novas perspectivas acerca 

da participação em cooperativas, mostrando a elevação da autoestima da comunidade e o 

engajamento na coletividade, em busca do desenvolvimento local. 
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RESUMO 

No Brasil, os serviços de saneamento básico sofrem influência do modelo empregado pelo 

PLANASA, não atendendo de forma uniforme à população, onde são priorizados os grandes 

centros urbanos e metrópoles, em detrimento das comunidades rurais e aglomerados subnormais 

que abrigam famílias de baixa renda instaladas nas periferias. Desta forma, as comunidades 

rurais e menores núcleos urbanos podem ter soluções individuais de esgoto, entre elas, a solução 

do tanque séptico que apresenta custos reduzidos de instalação e uma eficiência satisfatória para 

a localidade. Assim sendo, o presente trabalho objetiva analisar a percepção dos moradores 

quanto ao uso de sistemas individuais na comunidade de Caípe (São Francisco do Conde – BA). 

A população demonstra compreender que o uso das fossas absorventes traz impactos negativos e 

muitos revelam-se descontentes em utilizá-las em decorrência da falta de rede coletora de esgoto. 

Seria importante o acompanhamento e aconselhamento técnico da Prefeitura Municipal de São 

Francisco do Conde sobre a melhor forma de construção e operação das fossas de modo a 

prevenir impactos ao meio ambiente e consequentemente à saúde, enquanto não são implantadas 

redes coletoras de esgotamento sanitário por parte do prestador de serviço estadual.  

Palavras-chave: Tanque Séptico, Caípe, Tratamento Individual. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1337 

INTRODUÇÃO 

O saneamento básico acompanha a evolução das civilizações e apresenta grande importância no 

combate às doenças de veiculação sanitária e na promoção da qualidade de vida das 

comunidades urbanas e rurais. 

Durante a história da humanidade ações de ordem sanitária foram empregadas, em especial, no 

combate às epidemias e para obtenção de água. As civilizações greco-romanas, por exemplo, 

construíram sistemas de esgotamento, banhos públicos e sistemas de aquedutos para captação 

de água em mananciais distantes. Nas Eras seguintes, a falta de saneamento foi responsável pela 

proliferação de grandes epidemias e crescente índice de mortandade.  

Contudo, tais soluções não encontram-se disponíveis a toda população, a falta de acesso aos 

serviços de saneamento básico, considerados essenciais a ser humano, é uma realidade em 

escala global, segundo a Organização das Nações Unidas – ONU (2017) onde atualmente, cerca 

de 2,5 bilhões de pessoas ainda sofrem com a indisponibilidade desses serviços.  

No Brasil, os serviços de saneamento básico sofrem influência do modelo empregado pelo 

PLANASA, não atendendo de forma uniforme à população, onde são priorizados os grandes 

centros urbanos e metrópoles, em detrimento das comunidades rurais e aglomerados subnormais 

que abrigam famílias de baixa renda instaladas nas periferias. Esse elevado contingente 

populacional dificulta a disseminação de infraestrutura para atender a resultante demanda de 

serviços de ordem sanitária.  

A abrangência dos serviços de esgotamento sanitário apresenta um déficit nas áreas periféricas e 

regiões menos desfavorecidas do País, em especial, Norte e Nordeste. O serviço de esgotamento 

sanitário é um dos menos ofertados, com alcance apenas em 72,4% dos municípios brasileiros 

(SNIS, 2016). No estado da Bahia, apesar da execução dos Programas Bahia Azul e Projeto Água 

para Todos – PAT, seu desempenho no cenário de Saneamento Básico, a nível nacional, ainda 

apresenta grande lacuna, onde somente 51,0% dos municípios do estado são contemplados com 

a coleta dos efluentes gerados e destes, apenas, 20% possuem tratamento dos efluentes 

coletados (IBGE, 2011). Este panorama proporciona o uso dos sistemas individuais de 

esgotamento em muitas de suas comunidades, estando, a fossa absorvente, presente em 30% 

dos municípios e o tanque séptico em menos de 10% das comunidades (IBGE, 2013). 

Neste sentido, a oferta do sistema coletivo de esgotamento sanitário em comunidades rurais e de 

baixa renda é inadequada, sendo recomendado o uso de tanques sépticos como solução uma vez 

que apresenta melhores resultados na redução da matéria orgânica e sólidos sedimentáveis. 

Como forma de minimizar os impactos sobre o meio ambiente e tornar o sistema de tratamento de 

efluente padronizado, a ABNT (1993) apresenta as condições específicas para o projeto, 

construção e operação de tanques sépticos, que dentre os sistemas mais usuais no Brasil, 
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apresenta maior eficiência de tratamento e emprega técnicas simples, sendo apropriado para 

propor à comunidade de Caípe em São Francisco do Conde-BA. 

A comunidade de Caípe em São Francisco do Conde-BA não possui sistema coletivo de 

esgotamento sanitário e as residências utilizam, em sua grande maioria, soluções individuais para 

o tratamento do efluente (IBGE, 2015). O objetivo desse artigo é de analisar a percepção dos 

moradores quanto ao conhecimento do referencial normativo, no que se refere e aspectos de 

construção e manutenção das fossas domiciliares existentes, além da visão da comunidade sobre 

esse método de tratamento no que diz respeito às questões ambientais. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia caracteriza-se como pesquisa descritiva no formato de estudo de caso, visto que, 

envolve um problema específico de interesse local, ao trabalhar com o saneamento básico, 

descrevendo as características do sistema local de tratamento de esgoto adotado pela 

comunidade de Caípe (São Francisco do Conde – Ba), bem como, a investigação direta da 

relação entre o sistema supracitado e a comunidade em estudo (GIL, 2009).  

Foram realizados:  

 

a) Pesquisa Bibliográfica - compreende o levantamento de material elaborado e publicado, 

constituído, em especial, de livros e artigos científicos. Neste contexto foram selecionadas 

referências teóricas publicadas que elucidam sobre os sistemas de esgoto individuais e públicos, 

bem como, as normas técnicas para o desenvolvimento de projeto, construção e operação de 

unidades de tratamento local de esgotos.  

 

b) Coleta e análise de dados primários - foi utilizado como instrumento a técnica de 

interrogação, a saber: formulário, que assemelha-se a um questionário, todavia, com a presença 

do pesquisador para o registro das respostas (GIL, 2009). A aplicação do mesmo objetivou 

verificar a percepção dos moradores acerca das condições de construção e operação das fossas 

desenvolvidas na comunidade de Caípe (São Francisco do Conde – BA), além do sentimento dos 

mesmos sobre a importância dos sistemas individuais de tratamento (fossas) na comunidade. A 

seguir, a Figura 1 apresenta o formulário aplicado: 
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Figura 1 - Formulário sobre Sistema Individual de Tratamento - Fossa. 
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Fonte: Autores, 2015. 

 

A execução dos formulários aconteceu na localidade de Caípe no dia 19 de outubro de 2015. A 

referida aplicação foi realizada a partir da técnica de amostragem aleatória simples, onde a 

escolha dos interrogados consiste na retirada de uma parte dos elementos que constituem um 

conjunto a fim de obter informações sobre o todo (GIL, 1999). Foram aplicados 22 questionários 

(com 28 perguntas cada), contudo, priorizou-se a aplicação dos formulários em duas regiões 

específicas: em localidades próximas ao centro do distrito e também nas áreas mais periféricas, 

visto que, nas periferias existem pessoas com menos condições financeiras que reflete 

diretamente nas técnicas construtivas e operacionais aplicadas às fossas desenvolvidas. 

A amostra foi estabelecida com base no Censo Demográfico de 2010, disponível pelo IBGE 

(2015), onde apresenta, para o setor censitário da localidade de Caípe, 70 residências com a 

destinação empregada aos efluentes domésticos por meio de tanque séptico. Assim a amostra 

tem um significado representativo para a localidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Análise da Área Estudada 

A comunidade de Caípe consiste num subdistrito da cidade de São Francisco do Conde – Bahia, a 

aproximadamente 57 km da capital, Salvador, e encontra-se às margens da Avenida Milton Bahia 

Ribeiro (BA – 523) e próxima a Refinaria Landulpho Alves – RLAM. Apresenta um estilo de vida 

muito simples, onde as principais formas de obtenção de renda resumem-se nas atividades de 

pesca, mariscagem e empregos indiretos gerados pelas atividades da RLAM.  
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Quanto ao esgotamento sanitário, o Censo 2010 realizado pelo IBGE (2015) divulga que a 

comunidade de Caípe, representada pelo setor censitário nº 292920610000002, utiliza as 

alternativas listadas na Tabela 1 para destinação de seus efluentes domésticos: 

 

Tabela 1 - Destinação do Efluente Doméstico do setor censitário nº 292920610000002 

DESTINAÇÃO DO EFLUENTE DOMÉSTICO NÚMERO DE RESIDÊNCIAS 
FOSSA RUDIMENTAR 01 

FOSSA SÉPTICA 69 
REDE GERAL DE ESGOTO OU PLUVIAL 04 

RIO, LAGO OU MAR 68 
VALA 08 

OUTROS 02 
TOTAL 152 

Fonte: IBGE (2015). 

 

 Perfil Socioeconômico dos entrevistados 

Os formulários foram aplicados a 22 moradores, 41% do sexo masculino e 59% do sexo feminino, 

com faixa etária entre 18 e acima de 50 anos, estando estes entrevistados, em sua maioria, com 

idade acima de 40 anos (somando aproximadamente 68%), de acordo com a Figura 2. 

Figura 2 - Faixa etária da população estudada. 

 
Fonte: Autores, 2015. 

 

Quanto ao nível de escolaridade, 41% possui ensino médio completo, e 30% não completaram o 

ensino médio. Cabe ressalvar que do total amostrado não foi significativo o resultado para 

indivíduos que concluíram o ensino superior (9%), conforme sugere a Figura 3. 
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Figura 3 - Faixa etária da população estudada. 

 
Fonte: Autores, 2015. 

Dos moradores entrevistados, 73% dos entrevistados afirmaram morar na comunidade a mais de 

10 anos, 14% vivem na localidade a 05 anos, 9% dos moradores admitiram viver na região cerca 

de 10 anos e 4% residem na comunidade a apenas 1 ano. Assim, percebe-se que esta pesquisa 

ouviu moradores de tempos de residência na localidade diversos, contudo foi expressiva a 

proporção de moradores com mais de 10 anos residindo na área de estudo.  

No tocante a ocupação, constatou-se que 32% são assalariados e 23% são autônomos. Ademais, 

14% encontram-se aposentados, 4% estudando, 9% são donas de casa e 18% estão 

desempregados, segundo análise da Figura 4. 

Figura 4 - Ocupação da população estudada 

 
Fonte: Autores, 2015. 

 Percepção dos moradores da comunidade de Caípe sobre tanques sépticos 

A análise da percepção dos moradores da localidade de Caípe permitiu compreender que a 

totalidade da amostra (100%) utiliza como alternativa de tratamento do efluente doméstico o 

sistema individual de fossa absorvente. Contudo, nesta questão, os entrevistados foram inquiridos 
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a respeito do tipo de fossa utilizada, fossa séptica ou absorvente, conforme Figura 5, e os 

mesmos não souberam identificar a diferença entre os modelos citados, mas, com base nas 

informações apresentadas sobre as características dessas unidades de tratamento foi possível, 

pelo pesquisador, identificá-las como fossa absorvente por apresentarem paredes de sustentação 

em alvenaria e fundo sem revestimento. Tal conclusão é sustentada pelo fato de que a totalidade 

dos entrevistados não demonstraram possuir conhecimento técnico sobre a NBR 7229/1993 

responsável por apresentar as instruções de construção e operação de tanques sépticos. 

Figura 5 - Destino do efluente doméstico gerado pela comunidade 

 
Fonte: Autores, 2015. 

Referindo-se a inexistência de rede coletora de esgoto (sistema coletivo), todos os entrevistados 

mostrando-se indignados especialmente pelo fato de estarem localizados entre a sede de São 

Francisco do Conde e o município de Madre de Deus, que possuem sistema de rede coletora de 

esgoto operador pelo prestador de serviço estadual. Os mesmos mostram-se insatisfeitos quanto 

a não oferta do serviço na comunidade existente a mais de 50 anos, e apresentam como 

justificativa estarem em condição de inferioridade social. Entretanto, demonstram interesse em ter 

suas residências ligadas à rede coletora, pois reconhecem os impactos negativos associados ao 

uso de fossa à saúde e ao meio ambiente, especialmente por morarem à beira-mar, tendo contato 

direto com sua água, classificada pelos mesmos como poluída, ao coletar, vender e consumir os 

peixes, mariscos e crustáceos da região costeira onde moram. 

A construção e manutenção das fossas absorventes desenvolvidas na comunidade, em 73% dos 

casos abordados, foram dos próprios residentes, os demais entrevistados tiveram suas fossas 

construídas por vizinhos ou proprietários dos imóveis alugados, de acordo com a Figura 6, 

contrariando uma orientação da ABNT (1993) uma vez que não há participação do município, 

estado ou união. Estando essas fossas localizadas, em sua maioria, atrás das residências (82%), 

ao lado do imóvel (14%) e em frente do mesmo (4%). 
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Figura 6 - Responsabilidade pela Construção e Manutenção do tanque séptico na 

residência 

 
Fonte: Autores, 2015. 

Os entrevistados também foram indagados quanto aos compartimentos que têm seus efluentes 

direcionados ao tratamento pela fossa absorvente, e 76% afirmaram utilizar o sistema para o 

tratamento e disposição final dos efluentes oriundos, somente, do vaso sanitário, ou seja, águas 

negras que apresentam uma quantidade considerável de matéria orgânica e coliforme 

termotolerantes (GONÇALVES, 2006). Em menores porcentagens, estão às residências que 

destinam todos os efluentes gerados para o sistema de fossa absorvente, o que envolve o 

tratamento de uma água residuária com matéria orgânica e produtos químicos oriundos dos 

produtos de limpeza (GONÇALVES, 2006), como apresenta a Figura 7. 

Figura 7 - Compartimentos ligados à fossa construída na residência 

 
Fonte: Autores, 2015. 

O não direcionamento dos efluentes dos lavatórios, chuveiros, cozinha e máquinas de lavar à 

fossa e seu lançamento direto no ambiente sem nenhum tratamento, como ocorre em 76% dos 

casos estudados, também causa uma série de impactos negativos ao solo e as plantas como 

citado por Gonçalves (2006): 
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 Redução dos espaços entre as partículas sólidas presentes no solo, o que dificulta o processo 

de drenagem natural (infiltração e percolação); 

 Modificação do pH (potencial hidrogeniônico) do solo, impedindo o desenvolvimento de 

determinados tipos de culturas mais sensíveis; 

 Lixiviação de compostos potencialmente poluidores para os corpos d’água superficiais e 

subterrâneos; 

 Salinização do solo com baixa capacidade de drenagem. 

Quando os interrogados foram questionados sobre a ocorrência de problemas associados a 

entupimento ou transbordamentos do esgoto na fossa de sua residência, apenas 27% afirmaram 

tais problemas. E por consequência 91% dos entrevistados se dizem satisfeitos com o 

funcionamento de suas fossas absorventes. Os 9% restantes, associaram sua insatisfação aos 

impactos negativos do uso das fossas à praia da região. Inteiramente associado à ocorrência de 

entupimento ou transbordamentos do esgoto nas fossas, está à periodicidade de limpeza das 

mesmas, tal entendimento foi possível de acordo com a análise dos resultados demonstrados na 

Figura 8. 

 

Figura 8 - Intervalos de limpeza do tanque séptico 

 
Fonte: Autores, 2015. 

A não realização de limpezas periódicas nas fossas proporcionam prejuízos à eficácia do sistema, 

pois o acúmulo do lodo no interior das fossas por tempo indeterminado, como ocorre nas 

residências estudadas através da análise da Figura 9, não respeitando o tempo necessário que 

compreende os períodos de digestão e armazenamento do lodo, pode resultar na ocupação da 

zona de decantação e arraste da matéria sólida não decantada pelo efluente, e obstrução do 

dispositivo de entrada do sistema. A situação apresentada referenda que as fossas analisadas 

são fossas absorventes. 
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Figura 9 - Destino do lodo do tanque séptico 

 
Fonte: Autores, 2015. 

A eficácia do sistema se torna mais duvidosa ao associarmos a baixa periodicidade de limpeza ao 

tempo de uso das mesmas. Em 54% das residências estudadas as fossas apresentam mais de 10 

anos de uso, como sugere a Figura 10. 

 

Figura 10 - Tempo de uso do tanque séptico 

 
Fonte: Autores, 2015. 

Quanto ao destino do efluente tratado, 59% dos entrevistados afirmam direcioná-los ao mar, os 

41% restantes não apresentam em suas fossas os dispositivos de saída do efluente tratado, 

mantendo-os no interior das fossas, como demonstra a Figura 11. 

Nessas condições, o risco de transbordamento e entupimento das fossas é intensificado pela 

permanência do efluente na fossa, uma vez que, o sistema é alimentado continuamente, fato que 

não ocorre, pois em sua maioria tratam-se de fossas absorventes.  
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Figura 11 - Destino do efluente tratado no tanque séptico  

 

Fonte: Autores, 2015. 

 

A não utilização do tanque séptico é um dado preocupante, visto que, sua inserção ao sistema de 

tratamento primário local traria benefícios, principalmente pela redução dos níveis de DBO5 

(Demanda Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio), e aumento no nível 

de OD (Oxigênio Dissolvido) na água residuária. 

 

CONCLUSÃO 

Na comunidade de Caípe os processos de construção, operação e manutenção dos sistemas 

individuais de esgotamento sanitário são desenvolvidos pela própria população de forma empírica, 

apoiada nas experiências e conhecimentos adquiridos durante toda a vida e passados de geração 

para geração.  

Contudo, percebe-se que não há incentivos e acompanhamentos, por parte das entidades 

governamentais, na construção e operação das fossas na comunidade, como recomenda ABNT 

(1993), resultando assim, em fossas construídas sem nenhum amparo normativo que assegure a 

eficiência de tratamento e a redução dos impactos causados por esta tecnologia ao meio 

ambiente, à saúde e a qualidade de vida dos usuários.  

Para alcançar maior eficácia no tratamento do efluente doméstico as bibliografias consultadas 

apresentam como solução o sistema tanque séptico e sumidouro, onde o primeiro realiza o 

tratamento primário do efluente e o segundo o tratamento complementar através da infiltração 

controlada do efluente tratado no solo. Porém, observou-se que tal sistema não é empregado na 

área estudada de Caípe, pois os efluentes tratados pelas fossas são, em sua maioria, 

descarregados no mar ou são infiltrados pela própria fossa (fossa absorvente), e o lodo 

estabilizado também é mantido na fossa de origem até que a mesma se torne inutilizada e assim 

seja necessária a construção de uma nova estrutura. 
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Quanto à percepção dos moradores, os mesmos entendem como fossa o poço absorvente que 

não é uma solução de tratamento primário, mas sim, uma alternativa de disposição do efluente. E 

não conseguem dissociar o conceito de fossa absorvente e tanque séptico, tal entendimento foi 

possível diante da comparação entre os resultados adquiridos pala presente pesquisa e pelo 

Censo Demográfico 2010 realizado pelo IBGE Tabela 1, onde o primeiro, apesar de um 

contingente amostral pequeno, evidência que os entrevistados utilizam de fossas absorventes 

para disposição dos seus efluentes, entretanto o IBGE afirma que, para o mesmo setor censitário, 

45,39% da população estudada utiliza o sistema de tanque séptico, podendo este ter encontrado 

um resultado não condizente com a realidade da comunidade. 

Diante do exposto é evidente que o tratamento de esgoto usado pela comunidade consiste em 

fossas absorventes que permitem a infiltração do efluente no solo como parte do tratamento e 

dispersão do mesmo, possibilitando a ocorrência de contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas, especialmente a praia da região, que faz parte da Baía de Todos os Santos. A 

população demonstra compreender que o uso das fossas absorventes traz impactos negativos e 

muitos revelam-se descontentes em utilizá-las em decorrência da falta de rede coletora de esgoto. 

O tanque séptico é uma unidade primária de tratamento de esgoto que promove a redução da 

matéria orgânica, da demanda bioquímica de oxigênio e sólidos sedimentáveis, e o seu uso como 

disposição final de esgoto em conjunto com o sumidouro pode proporcionar melhoria na qualidade 

de vida da comunidade de Caípe que mantém um contato direto com o mar para banho e pesca. 

Sendo esta, uma solução temporária, visto que, o lençol freático na região é elevado sendo 

necessário como solução definitiva, um sistema coletivo de esgotamento sanitário. 

 

SUGESTÕES 

Apesar da ABNT (1993) exigir o auxílio e orientação por parte do município, estado ou União à 

construção, operação e manutenção das fossas sépticas, a comunidade estudada desenvolve 

suas fossas de forma individual e sem apoio técnico, podendo estar exposta aos riscos de 

contaminação de doenças de veiculação sanitária, quando tais riscos poderiam ser evitados se 

houvesse o acompanhamento e aconselhamento técnico sobre o tratamento de esgoto mais 

adequado para a comunidade e a melhor forma de construção e operação, de modo a prevenir 

impactos à saúde e ao meio ambiente. Assim, sugere-se que o município de São Francisco do 

Conde pode, por meio de acompanhamento técnico, propagar o modelo construtivo do tanque 

séptico em suas comunidades, visto que, o município com 21º PIB (Produto Interno Bruto) per 

capita do Estado não apresenta, na atualidade, um sistema de gestão sanitária na comunidade 

em estudo. 
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RESUMO  

Limnoperna fortunei (DUNKER, 1857) é um molusco bivalve de origem asiática, que tem como 

habitat a água doce. Sua dispersão pelo mundo se dá através da água de lastro de navios 

provenientes dos países dessa região e que mantem relações comerciais com a Argentina, 

introduzindo assim a espécie na América do Sul.  As larvas da espécie são deslastradas no Rio da 

Prata, que perfaz a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul. Através do tráfego de 

embarcações entre Argentina e o Brasil  o mexilhão dourado, transportado fixo nos cascos das 

barcaças foi disperso no Pantanal Mato-Grossense. Localizada nessa região brasileira a aldeia 

indígena Uberaba foi impactada em sua estação de tratamento de água para consumo humano, 

causando problemas operacionais e aumento do custo de produção do processo de tratamento da 

água.   

Palavras-chave: Mexilhão dourado, Estação de Tratamento de Água, Limnoperna fortunei 

controle. 

  

INTRODUÇÃO 

Através da “água de lastro” de grandes navios marítimos, transferem-se anualmente  próximo de 

12 bilhões de toneladas de água que constituem-se em meio de dispersão de cerca de 4.500 

espécies diferentes. Quase a totalidade do comércio exterior brasileiro, em torno de 95%, é  

realizada por via marítima e estima-se que 40.000 navios visitem os portos nacionais anualmente, 

deslastrando 40 milhões de toneladas de água por ano (SILVA E SOUZA, 2004).  

Por meio da “água de lastro”, a espécie bivalve de água doce Limnoperna fortunei (DUNKER, 

1857) foi introduzida  no estuário do Rio da Prata, em 1991, provavelmente trazido por navios da 

Korea e Hong Kong (PASTORINO et al., 1993). A navegação no sistema Paraguai-Paraná foi o 

principal vetor da introdução dessa espécie na Bacia do Alto Paraguai, onde foi observada pela 
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primeira vez em 1998 no Rio Paraguai, próxima à cidade de Corumbá – MS, (OLIVEIRA et al., 

2004). 

O Lago Guaíba também apresenta populações do molusco bivalve Limnoperna fortunei – 

mexilhão-dourado – que costuma se instalar nos equipamentos de captação de água bruta, 

trazendo transtornos já bem divulgados. Giordani et. al. (2005 apud ROSSI et. al., 2007) cita 

experiências em que o dióxido de cloro foi extremamente eficiente na remoção de fouling de 

adultos de mexilhão-zebra e a prevenção de novas colonizações foi alcançada com dosagens 

baixas.  

O objetivo do presente trabalho se restringiu em registrar pela primeira vez a ocorrência de 

colonização por Limnoperna fortunei, na Estação de Tratamento de Água (ETA) da aldeia 

indígena Uberaba, Bacia do Alto Paraguai, alertando que a espécie está causando incrustrações 

na captação e tratamento de água, entupimentos em tubulações e aumentando o custo de 

manutenção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo deste trabalho foi a região da Lagoa Uberaba, que compreende o núcleo central 

da aldeia Uberaba. A região da Bacia do Alto Paraguai é importante por ser a área de captação da 

estação de tratamento em estudo. 

 

Locais de amostragem e metodologia 

No período compreendido entre abril de 2007 a abril de 2008 foi observado a presença do 

Mexilhão Dourado na ETA da aldeia indígena Uberaba. Após ser detectado uma considerável 

perda de carga no funcionamento da estação, foram realizadas vistorias técnicas em toda a 

planta, avaliando o desempenho das tubulações, bem como a perda de carga hidráulica nas 

mesmas para identificar obstruções devido a incrustações por Mexilão Dourado. 

Identificado os locais com presença de colonização, foram realizadas coletas dos indivíduos de 

Limnoperna fortunei apenas para finalidade de registros, sem obedecer critérios pré-determinados 

de coleta. Os mexilhões coletados foram fixados e conservados em álcool 70%. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Localizada na bacia do Alto Paraguai essa lagoa tem como seu principal contribuinte em volume 

de água e aporte de sedimentos o Rio Paraguai.  A região está sujeita à inundações periódicas.  

Em suas margens são encontradas com grande freqüência aguapé flutuante Eichornia crassipes 

(Mart.) Solms – Laubach. A figura 1 mostra a área de ocorrência e impactos do mexilhão dourado 

na bacia do Alto Rio Paraguai/Pantanal. 
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Figura 1 - Distribution of Limnoperna fortunei in South America. 

 

FONTE: Adaptado de DARRIGRAN et al. (2005) 

 

No ano de 2007, foi observado pela primeira vez a ocorrência de Limnoperna fortunei na ETA da 

aldeia Uberaba. Localizados na tubulação de entrada do flocodecantador, esses organismos 

apresentavam cerca de 15 mm de comprimento, (Tabela 1). A partir dos primeiros meses do ano 

de 2008, constatou-se também colônias desse mexilhão se desenvolvendo no sistema de 

bombeamento de água bruta na Lagoa Uberaba (Figura 2 e 3). Durante o período de análise não 

foi observada a presença de Limnoperna fortunei em outros compartimentos da planta de 

tratamento. 

Após a realização da vistoria foi constatado uma obstrução no ETA ocasionada por Mexilão 

Dourado na seção interna do conduto de alimentação do flocodecantador e também foi observado 

agrupamento de indivíduos da espécie fixados no sistema de captação de água bruta. 

 

Tabela 1 - Ano e locais dos registros de ocorrência de Limnoperna fortunei na ETA da 

aldeia Uberaba, Bacia do Alto Paraguai, entre 2007 e 2008. 

Ano de registro 
Coordenadas 

Longitude         Latitude
Local de registro 

2007 17º34’38”S     57º44’33”O Tubulação de entrada do flocodecantador

2008 17º34’31”S    57º44’36”O Captação de água bruta 
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Figura 2: Presença de Limnoperna fortunei na captação da ETA da aldeia Uberaba – Lagoa 

Uberaba em abril de 2008. 

 

 

Figura 3: Colônia de Limnoperna fortunei coletada na captação da ETA da aldeia Uberaba – 

Lagoa Uberaba – bacia do Alto Paraguai em abril de 2008. 

 

 

O desenvolvimento de colônias do mexilhão Limnoperna fortunei causou impactos negativos no 

processo de tratamento da ETA da Lagoa Uberaba, como o entupimento dos condutos fechados, 

tendo como consequência a obstrução do fluxo de água bruta aduzida para o flocodecantador, 

ocasionando desequilíbrio hidráulico e consequente interrupção do funcionamento da estação.  

Após detectado a presença do Mexilhão Dourado a estação da Aldeia Uberaba tomou as medidas 

corretivas necessárias, sendo a principal delas, a supercloração da água bruta, como forma de 

eliminar as larvas de  Limnoperna fortunei.  Também foram substituídas as tubulaçãoes entupidas 
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por fouling de mexilhões, normalizando o fluxo do fluido a ser tratado, restabelecendo-se assim a 

capacidade de produção da ETA. 

 

CONCLUSÃO 

- A partir dos registros de colônias do Mexilhão Dourado em áreas da estação de tratamento de 

água da aldeia Uberaba, foi possível identificar essa espécie como a causa de sérios problemas 

operacionais no sistemas de captação e tratamento de água, comprometendo o funcionamento da 

ETA. 

- A majoração nos custos de manutenção da ETA, se deu em função do aumento do uso de 

produtos químicos utilizados para controlar as larvas de Limnoperna fortunei. 

- Através da interpretação dos resultados pode-se inferir que, Limnoperna fortunei constitui-se 

hoje em um problema de abrangência ambiental e econômico, devendo a aplicação da presente 

experiência ser considerada na elaboração de projetos de estações de tratamento de água para a 

região da Bacia do Alto Paraguai. 

- Como forma de mitigar o problema de colonização de Mexilhão Dourado em ETA, através do 

presente trabalho pode-se inferir a importância da realização de análises hidrobiológicas da água 

bruta.   
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RESUMO  

Devido ao grande aumento populacional, junto com o aumento das atividades socioeconômicas, 

tem sido um grande desafio para as empresas de saneamento distribuir água em quantidade e 

qualidade adequadas. Esse estudo tem como objetivo a otimização de um sistema de 

abastecimento e a redução de perdas realizando a setorização.  O estudo foi realizado nos 

setores João Paulo II e Castelinho, da cidade de “São José do Rio Preto, São Paulo”. As 

vantagens obtidas a partir da otimização do sistema é abastecer o maior número de pessoas com 

a mesma quantidade de água já produzida, alternando a produção dos poços, aumentando assim 

a sua vida útil e dando um tempo maior para a sua recarga. A setorização do sistema, visando o 

maior controle de perdas, reduz as perdas em 11% do atual índice de perda, resultando uma 

economia de aproximadamente 274,23 m³/mês , pressões adequadas e eficiência energética. 

Devido as bombas de recalque passarem a trabalhar metade do tempo que era trabalhado 

teremos uma economia de R$2.146,17 por mês na conta de energia, resultando em um total de 

R$25.754,04 anuais. 

Palavras-chave: redução de perdas, eficiência energética, setorização, otimização, distribuição 

de água. 

 

INTRODUÇÃO 

A pressão em que está sujeito o sistema de distribuição de água é um dos principais fatores que 

influenciam o número e a vazão dos vazamentos. Devido a isso o gerenciamento das pressões na 

distribuição de água é fundamental para a redução de perdas reais na companhia de saneamento. 

Além disso, os volumes de perdas reais são bastantes significativos, cerca de metade das perdas 

são devido aos vazamentos nos sistemas de abastecimento. Deste total, cerca de 70% a 90% 

ocorrem na distribuição de água (Marka, 2004).  

Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, em 

2008, 65% das perdas na Região Metropolitana de São Paulo ocorreram em vazamentos (perdas 
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reais) oriundos da rede de distribuição e ramais prediais, que estão diretamente relacionadas às 

pressões de Serviço (SABESP,2009). 

O Índice de Perdas é o principal indicador da eficiência da operação dos sistemas de 

abastecimento de água. Atualmente em nosso munícipio as perdas estão em torno de 37% do 

volume total produzido. 

Uma solução para o problema de pressão é a setorização, ou seja, dividir o sistema de 

abastecimento em setores uniformes em relação a pressão. 

Segundo o Engº Milton T. Tsutiya no livro “Abastecimento de água”, no jargão técnico do 

saneamento, o termo setorização refere-se geralmente ao zoneamento clássico a partir do 

reservatório apoiado ou enterrado, configurando-se basicamente duas zonas de pressão, a baixa 

(comandada pelo nível do reservatório apoiado ou enterrado) e alta (comandada pelo nível do 

reservatório elevado – torre ou cota piezométrica de saída de uma elevatória) ( Tsutiya, 2013). 

Dessa forma, o objetivo do presente estudo é a redução de perdas no sistema de abastecimento 

realizando a setorização de um reservatório apoiado, atualmente utilizado somente para 

reservação, para igualar as pressões na rede de distribuição de modo que esteja em 

conformidade com as condições da NBR 12218:1994 (Projeto de rede de distribuição de água 

para abastecimento público – Procedimento) e sugerir uma alternativa para otimizar o consumo de 

energia elétrica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Dentre os métodos empregados na redução de perdas reais, utilizou-se a setorização, devido  ao 

local do estudo possuir um relevo com bastante desníveis, sendo possível a distribuição de água 

em pressões dentro dos parâmetros sem que haja a necessidade, em mais de 50% do sistema, 

do bombeamento dessa água, gerando assim uma economia em energia elétrica. 

Esse estudo tem em foco os bairros João Paulo II e Castelinho, da cidade de “São José do Rio 

Preto”, “São Paulo”.Os dois bairros, atualmente, são sistemas de abastecimento fechado e são 

vizinhos. O sistema João Paulo II é composto por um reservatório elevado de 222m³, um 

reservatório apoiado de 1000m³ e mais dois PTBs (Poço Tubular do Aquífero Bauru), o PTB 037 

com tem uma vazão média de 19m³/h e o PTB 107 com 22m³/h, os poços funcionam 12h/dia e 

24h/dia, respectivamente. O sistema Castelinho possui um reservatório elevado de 204m³, um 

reservatório apoiado de 190m³ e mais dois PTBs, o PTB 035 que tem uma vazão de 18,55m³/h e 

o PTB 049 com 9,23m³/h, os poços funcionam 17h/dia e 16h/dia, respectivamente.  

Estudou-se a possibilidade de união dos mesmos, e percebeu-se a viabilidade do projeto. Devido 

a capacidade dos Reservatórios do Sistema João Paulo II ser suficiente para abastecer os dois 

sistemas e sua localização ser estratégica para a setorização, eles foram escolhidos como os 

reservatórios principais do sistema, conforme identificado na Figura 1. 
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Figura 1 – Elevações do Sistema João Paulo-Castelinho 

 
 

Por serem os principais reservatórios do sistema, toda a água tanto produzidas pelos PTBs do 

sistema quanto a da Adutora do Sistema Alto Alegre, será recalcada para o reservatório apoiado 

do João Paulo II, com uma rede de unificação, dosagem e aplicação de cloro e flúor. 

Ao todo os dois sistemas abastecem 3.573 (três mil, quinhentas e setenta e três) economias que 

são aproximadamente 10.719 (dez mil, setecentos e dezenove) habitantes. A vazão macro 

medida atual é de 2.492,99m³/dia (1219,03m³/dia vem dos PTBs e 1273,96m³/dia provem da 

adutora que vem do sistema Alto Alegre). 

Atualmente apenas os reservatórios elevados fazem a distribuição, e nos pontos mais 

desfavoráveis a pressão pode chegar a 50 mca pois a topografia da região apresenta desníveis 

acentuados. Após a setorização o reservatório apoiado passará a distribuir para as zonas mais 

baixas, ficando responsável por cerca de 54% do sistema, como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2 – Sistema João Paulo-Castelinho após a Setorização 

 
Nota: Área em amarelo é abastecida pelo reservatório elevado e a área em vermelho é abastecida pelo reservatório apoiado. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Após a setorização o reservatório elevado irá abastecer cerca de 1.609 (um mil e seiscentas e 

nove) economias e o reservatório apoiado abastecerá 1962 (um mil, novecentas e sessenta e 

duas) economias. Na zona alta agora com menos economias para abastecer, nossas bombas que 

tem capacidade de vazão de 180m³/h, passarão a trabalhar por apenas 5 horas diárias o que 

antes era trabalhado 14horas diárias, diminuindo o desgaste e economizando com manutenção. 

Com a implantação da setorização é esperado uma redução de perdas de cerca de 11%, segundo 

estudos consultados e setorizações já realizadas pelo SeMAE. Nossa perda atualmente no local é 

de 37% e cairia para 26%, gerando uma economia de aproximadamente 274,23 m³/mês com base 

no consumo atual, em 6 meses a economia gerada será de 1.645,38m³ equivalente a 1,35 dias de 

produção de todos os PTBs do sistema. A Tabela 1 abaixo mostra os valores esperados para o 

ano que vem no mesmo período. 

 

Tabela 1 – Consumo atual e estimado 

 

 

Em relação a eficiência energética as bombas de recalque de Q=180m³/h consumiam 6182,4 

kW/mês com um valor médio gasto de R$ 3.338,50 ao reduzir 7 horas de trabalho diário passará a 

consumir 2208kW/mês passará a gastar um valor médio aproximado de R$1.192,20, gerando uma 

economia de R$2.146,17 por mês somente de energia, sem contar a redução de desgaste da 

bomba e também na manutenção. Levando em consideração a energia elétrica em um ano a 

economia será de R$25.754,04.  

 

CONCLUSÃO 

Com o estudo verificou-se que devido ao relevo propício de nossa cidade, a setorização mantém 

as pressões na distribuição estáveis e em níveis adequados para o abastecimento, mesmo em 

período de máximo consumo, prolongando a vida útil das redes e com isso reduzindo a incidência 
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de vazamentos ocorridos por rupturas. Com a redução de perdas, diminui-se a quantidade de 

água captada nos poços, resultando assim em um maior tempo para a recarga dos mesmos. Ao 

abastecer mais de 50% do bairro sem a necessidade de bombas de recalque, aumenta-se a 

eficiência energética reduzindo por mais da metade o  gasto energético e ao acontecer quedas de 

energia, que são frequentes na região, o abastecimento não é totalmente afetado.  
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RESUMO 

A dengue é questão de saúde pública no meio urbano. O vetor desta doença prolifera-se com o 

acúmulo de água e, portanto, qualquer ação humana que favoreça esta ocorrência contribui para 

o desenvolvimento do inseto. Foram registrados mais de 1,3 milhões de casos brasileiros em 

2016, porém, estes dados se agravam quando especialistas do setor da saúde informam que o 

Aedes aegypti também pode transmitir outras doenças (febre amarela, zika e chikungunya). Neste 

sentido, a segregação, o acondicionamento e o armazenamento de resíduos sólidos representam 

as etapas do gerenciamento mais relevantes no ambiente doméstico. O objetivo deste trabalho foi 

estudar os meios e práticas diárias nos domicílios e seu entorno, por meio de revisão da literatura 

e divulgação de resultados em meio digital a grupos de estudos no meio acadêmico. Os principais 

resultados foram a identificação de práticas inadequadas no meio urbano e o acúmulo de resíduos 

sólidos que promovem a atração de vetores e, consequentemente, a necessidade de ações 

contínuas no controle ambiental associado à saúde pública. Este artigo foi resultado de atividade 

de extensão (de forma voluntária) desenvolvida pela aluna e docente. 

Palavras-chave: resíduos sólidos, saúde pública, medidas preventivas. 

 

INTRODUÇÃO 

O maior desafio do setor de resíduos sólidos é promover serviços à população com qualidade e 

garantir que a gestão de materiais dessa natureza seja efetiva. Para isso, as etapas de 

separação, coleta, transporte, tratamento (quando for o caso) e destinação final devem ser 
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realizadas de forma satisfatória no município e, também contar com a participação da população 

(BRASIL, 2010). 

Cerca de 200 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos são gerados por ano no país, sendo que 

aproximadamente 58% destes são dispostos em aterro sanitário (IBGE, 2010). A forma 

inadequada de destino final, juntamente com a falta de segregação dos materiais, além do 

acondicionamento e do armazenamento indevidos deles no ambiente doméstico favorecem o 

aumento de casos da dengue no país. 

Em 2008, ocorrem entre 80 a 100 milhões de infecções por ano, entre casos autóctones e 

importados, sendo 400 mil casos de febre hemorrágica e 22 mil óbitos, principalmente de crianças 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Neste mesmo ano, o Brasil foi responsável por cerca de 70% 

dos casos afetados na América Latina. No Estado de São Paulo, 85% deles foram provenientes 

de locais em que as pessoas vivenciam maior parte do seu tempo, isto é, em suas residências e 

ambiente de trabalho (PADILHA, 2016). Em 2015, foram relatados aproximadamente 1,6 milhões 

casos de dengue, sendo o maior registro desde 1990. 

Neste contexto, é fundamental a contínua mobilização socioambiental e motivação pessoal para 

adoção de práticas que erradiquem ou minimizem os focos de proliferação. Desta forma, menores 

serão os custos com internações e tratamento desta doença. O objetivo foi estudar as práticas 

diárias nos domicílios e seu entorno, por meio de revisão da literatura e divulgação de resultados 

em meio digital para grupos de pesquisa no meio acadêmico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho se baseou em revisão bibliográfica, tendo como método principal o levantamento de 

informações em meio digital e a consulta de materiais impressos e de registros internos de setores 

públicos. A base de dados consistiu no panorama nacional da dengue, na situação da saúde 

pública e de doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti e a gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) no país. Essa busca foi feita em provedores de busca, endereços eletrônicos de 

entidades e órgãos responsáveis, dados estatísticos, boletins epidemiológicos do tema. Outros 

materiais foram consultados na prefeitura do município de São Carlos e pelas campanhas internas 

da UFSCar. 

Para melhor compreensão dos problemas, foram feitas visitas técnicas nos bairros Vila Brasília, 

Vila Costa do Sol, Jardim São João Batista, Emílio Manzano, Chácara Bataglia e Parque Estância 

Suíça, localizados na porção nordeste da região urbanizada de São Carlos, no período de 

setembro de 2016 a janeiro de 2017. Os resultados foram obtidos pelas observações diretas em 

campo e o conteúdo estudado foi baseado em boletins epidemiológicos e diagnósticos de saúde 

pública e de saneamento. Assim, gerou-se um arquivo digital (100 slides) e elaborou-se um 

folheto informativo. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O rápido crescimento urbano e a aglomeração populacional podem gerar um quadro de 

descontrole nos municípios, marcado pela infraestrutura insuficiente, pelos investimentos 

escassos no controle ambiental, pelas ações de mobilização ambiental a curto prazo, entre outros. 

Em visita a campo, observou-se o descarte indiscriminado de resíduos sólidos em terrenos 

baldios, próximos às residências e cursos d’água, sujeitos à ação das águas das chuvas e vetores 

(Figura 1 e 2). 

 

Figuras 1 e 2 – Exemplos de disposição inadequada de resíduos sólidos em São Carlos-SP 

    

 

 

A queima de materiais secos, o acúmulo de água e a atração de vetores favorecem a geração de 

doenças e, consequentemente, a proliferação do mosquito Aedes aegypti.  Pode-se constatar que 

existe uma relação direta entre os casos de dengue e a disposição inadequada de resíduos 

sólidos, observando que o acúmulo destes materiais favorece a procriação do vetor. Porém, não 

são todos esses resíduos que servem de criadouro ao mosquito, mas aqueles mal acondicionados 

que podem acumular líquidos. 

Alguns desses exemplos são alguns resíduos comuns (vasilhames, pneus, tambores, da 

construção civil, domiciliares, restos de madeira e de embalagens, entre outros) descartados de 

forma imprópria e que facilitam a retenção de água, assim como outros meios de proliferação no 

ambiente doméstico (vasos de plantas, recipientes plásticas em locais abertos, vasilhas de água 

para animais, vasos sanitários, lajes sem escoamento adequado, cisternas e reservatórios 

descobertos). A Figura 2 ilustra os casos de dengue desde 1990. 
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Figura 2 – Número de casos de Dengue no período 1990 - 2016 

 

Fonte: Portal da Saúde, (s/d). 

 

Por se tratar de um mosquito de hábitos urbanos e que se alimenta de sangue, seu local preferido 

é residência com estas características. Desta forma, verifica-se que o cuidado adotado pelos 

moradores não é suficiente, pois – mesmo os domicílios estando livres de criadouros – há 

condições externas favoráveis ao mosquito. A Figura 3 ilustra o material de divulgação elaborado 

pelas pesquisadoras. 

 

Figura 39 - Folheto informativo elaborado pelas pesquisadoras no projeto 

 

 

 

Isto exige uma mobilização individual de cada morador no processo de fiscalização e 

monitoramento de situações perigosas. Podem existir meios que contribuem para o contágio da 
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dengue e para o aumento de doença que estão inerentes ao comportamento da população no seu 

bairro.  

Em âmbito municipal, o prestador do serviço de coleta de resíduos sólidos pode contribuir, 

alertando o cidadão sobre a importância do manejo seguro dos resíduos sólidos. A fiscalização e 

a educação ambiental são mecanismos de apoio que visam a melhorias das práticas urbanas. 

 

CONCLUSÃO 

A gestão de resíduos sólidos, realizada de forma eficiente, diminui as condições da procriação do 

mosquito. No entanto, cabe à população exercer seu papel no controle deste vetor em sua 

residência e também contribuir com o monitoramento em seu entorno. 

Os resíduos depositados em locais abertos estão sujeitos ao acúmulo de água. O simples 

transporte deles para um local distante da área urbana não é solução. O despejo de materiais em 

lixões é tão prejudicial quanto o acúmulo deles no meio urbano. O melhor combate à doença é o 

combate ao mosquito com participação efetiva de todos. 
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RESUMO 

Os resíduos sólidos domésticos são produzidos em grande quantidade pela população atual e 

para serem coletados e destinados ao aterro sanitário, requerem uma gestão adequada por todos 

os setores da sociedade e poder público. O presente estudo tem como objetivo conhecer a gestão 

dos resíduos sólidos domésticos nos bairros da Zona Sul do município de Poços de Caldas, MG, 

no intuito de contribuir com o gerenciamento desse material de forma ambientalmente correta, 

procurando incentivar o uso da coleta seletiva. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e uma 

pesquisa de campo com a cooperativa responsável pelo gerenciamento dos resíduos e com os 

moradores dos bairros. Na zona sul de Poços de Caldas é coletado diariamente 32 ton/dia de 

resíduos sólidos. Desse valor, apenas 1,5 toneladas (4,69%) são enviados à cooperativa. 

Portanto, existe a necessidade de conscientizar a população sobre uma possível redução na 

quantidade de lixo produzido, através de reutilização ou reciclagem de alguns materiais.  

Palavras-chave: Gerenciamento. Coleta seletiva. Material reciclável.  

 

 

INTRODUÇÃO 

Os resíduos sólidos domésticos podem ser definidos quanto à sua origem ou fonte, quanto ao seu 

grau de periculosidade em relação a determinados padrões de qualidade ambiental e saúde 
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pública, e, ainda, conforme métodos de tratamento adequado e disposição final. (GONZATTI, 

2012). O acúmulo de lixo nas vias públicas traz uma série de problemas como proliferação de 

insetos e decomposição bacteriana da matéria orgânica, já os inorgânicos, plástico, vidros cuja 

decomposição leva anos, podem causar entupimento nas galerias do sistema de águas pluviais, 

provocando possíveis inundações no período chuvoso. (MOREIRA, 2006). 

Segundo Cardoso (2004), para a boa condução de uma cidade, seja qual for o seu tamanho, os 

serviços de saneamento básico, dentre eles a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos é 

necessária, pois além da preservação ambiental, a não realização desses serviços afeta 

diretamente a saúde da população local. No entanto, nem sempre é o que acontece, pois na 

maioria dos municípios brasileiros, principalmente os com menores números de habitantes os 

serviços de saneamento inclusive o gerenciamento de resíduos é feito de forma precária. A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010 em seu Art. 9º diz que na gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. Deve haver, portanto uma grande preocupação da gestão 

desses resíduos por parte do poder público e da sociedade em geral. 

Dentro deste contexto, o presente estudo tem como objetivo conhecer a gestão dos resíduos 

sólidos domésticos nos bairros da Zona Sul do município de Poços de Caldas, no intuito de 

contribuir com o gerenciamento desse material de forma ambientalmente correta, procurando 

incentivar o uso da coleta seletiva. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado utilizando uma pesquisa bibliográfica com base na consulta a 

várias obras de autores que discutem o assunto, como internet, revistas, livros e artigos 

científicos. De acordo com Trivinos (2008), a pesquisa qualitativa segue uma rota que não tem 

sequência rígida das etapas assinaladas para seu desenvolvimento. Essa pesquisa envolve a 

escolha do material, um plano de leitura sistemático acompanhado de um fichamento, e, 

posteriormente, análise e interpretação. 

A área de abrangência do estudo foi a zona sul de Poços de Caldas, MG, composta por nove (9) 

bairros, sendo eles: Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, Parque das Nações, 

Jardim Kennedy, São Sebastião, Jardim Aeroporto, São Bento, Vila Matilde, Jardim do Contorno e 

Parque Esperança. 
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Figura 40: Identificação da área de estudo. 

 

 
 

Além da pesquisa bibliográfica, realizou-se uma pesquisa de campo, onde, no dia 05/10/2016,  

entrevistou-se José Alves, idealizador e coordenador da Cooperativa de Triagem de Resíduos 

Sólidos (COOPERSUL) dos bairros da zona sul do Município de Poços de Caldas. Essa 

cooperativa foi criada a menos de (4) quatro anos, através de parcerias com a prefeitura e 

empresas particulares. 

Foi realizada uma pesquisa amostral porta a porta em residências dos nove bairros atendidos pela 

cooperativa, em cada bairro foram ouvidas 3 (três) pessoas representantes das famílias 

residentes. Nesta pesquisa foram feitas perguntas sobre o dia a dia das pessoas em relação à 

geração e a destinação de seus resíduos sólidos domésticos.  

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Segundo o coordenador da cooperativa, a região estudada gera uma média de 800 gramas de lixo 

bruto por habitante dia, sua população é 40.000 habitantes. Com essas informações foi realizado 

o cálculo da quantidade total de resíduos por dia (toneladas/dia). 
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Isto é, em nove (9) bairros na zona sul de Poços de Caldas é coletado diariamente 32 ton/dia de 

resíduos sólidos. Essa coleta é realizada por uma empresa terceirizada. 
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Desse valor, apenas 1,5 toneladas são encaminhadas a cooperativa para triagem e reciclagem, o 

restante é destinado a um Aterro Controlado, situado às margens da Rodovia Poços / Andradas, 

BR 146 e apresentado na Figura 1. Isto representa apenas 4,69% de todo material coletado.  

De acordo com o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (PMGRSU) de 

Poços de Caldas, são coletadas cerca de 150 toneladas/dia, sendo 15% recicláveis, conforme 

informações da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através da gerente de sessão de aterro 

controlado da Secretaria Municipal de Serviços Públicos Camila Barbosa Ferraz.  

Também foi identificado que apenas 4,69% dos resíduos coletados são enviados à cooperativa, o 

que difere da gravimetria apresentada no PMGRSU, onde esse valor é de 15%. 

Através de entrevista por amostragem realizada nas residências dos Bairros da Zona Sul, foi 

possível obter os resultados expostos na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Pesquisa realizada porta-a-porta nos Bairros da Zona Sul de Poços. 

Questões 

SIM 

% 

NÃO

% 

1-Sabe dos impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos urbanos? 90 10 

2- Possui o hábito de separar o lixo seco e o lixo úmido? 40 60 

3- Conhece a coleta seletiva de material reciclável? 75 25 

4- Sabe da existência de uma cooperativa no seu bairro? 55 45 

5- Sabe qual é a destinação final ambiental adequada dos resíduos sólidos? 50 50 

6- Sabe como fazer a compostagem em casa? 50 50 

7- Tem a prática de fazer a compostagem? 10 90 

 

 

Através dos resultados, observou-se que a maioria dos moradores, mesmo sabendo da existência 

da cooperativa e coleta seletiva ainda não possui o hábito de separar os resíduos sólidos gerados. 

No cenário nacional a geração de resíduos na região sudeste do país permanece líder, onde cada 

morador gera em torno de 1,23 Kg por dia, a região que tem o menor índice é o Sul com geração 

de 0,77 Kg dia,(Alencar, Manue,l Jornal O Globo) constata-se, que os bairros pesquisados estão 

dentro dos parâmetros de geração com 0,80Kg dia podendo ser melhorado se for feita uma ação 

de conscientização da população local sobre a destinação correta de seus resíduos sólidos, visto 

na pesquisa que a maioria dos moradores desconhece a existência da cooperativa e também a 

coleta seletiva que é feita semanalmente em seus bairros.  
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CONCLUSÃO 

Foi possível observar que a coleta seletiva de material reciclável na Zona Sul do Município de 

Poços de Caldas tem muito a avançar, uma vez que a porcentagem de material coletado e 

reciclado ainda é muito pequena. 

De acordo com a pesquisa por amostragem, realizada na área de estudo foi possível verificar a 

deficiência quanto à participação social na gestão de RSU, concluindo que ainda falta  

conscientização da população em separar o material reciclável, disponibilizando para a coleta 

seletiva que faz o recolhimento uma vez por semana em cada bairro citado. Para que isto ocorra é 

necessário o envolvimento da comunidade em ações práticas e positivas. 

A Gestão de resíduos sólidos é fundamental na qualidade de vida da população desde que ocorra 

uma mudança de comportamento das pessoas, na quantidade de lixo gerada, e sua reciclagem. 
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo exemplificar a metodologia utilizada pela empresa no detalhamento 

das etapas de elaboração, identificação, segurança, aprovação, análise crítica, revisão, 

disponibilização, divulgação e reaprovação das informações documentadas e o detalhamento do 

controle dos resultados obtidos através da aplicação das informações documentadas, ou seja, as 

ações empregadas para a elaboração, identificação, armazenamento, proteção, recuperação, 

retenção e disposição final dos registros. Na sequência a empresa também pode elaborar a sua 

forma personalizada de gerenciamento dos registros, contendo a regra geral para a elaboração, 

etapa realizada pelos setores da empresa, cuja função é enviar ao responsável pelo 

gerenciamento dos registros o tipo e o conteúdo dos seus registros para padronização da folha 

geral de controle. 

Palavras-chave: Qualidade, ISO 9001, Auditorias, Processo, Melhoria Contínua, Ações 

Preventivas e Corretivas, Mapeamento de Riscos, informação Documentada, Registros. 

 

INTRODUÇÃO 

A adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica da empresa. O seu 

projeto, implantação e manutenção são influenciados por várias necessidades, objetivos 

específicos, produtos fornecidos, atividades realizadas, tamanho e estrutura da empresa e a 

avaliação de todas as partes interessadas em seu negócio ou que possam influenciá-lo, incluindo 
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clientes, colaboradores, fornecedores, sócios, organismos de governo, sociedade civil. A 

manutenção deste sistema requer o cuidado com a implementação de alguns princípios básicos 

de gestão como: a definição das informações documentadas e o controle destas, a elaboração de 

indicadores de desempenho com suas respectivas metas, abordagem de riscos e tratamento das 

não conformidades através de ações preventivas e corretivas.  

O gerenciamento das informações documentadas, que incluem procedimentos, instruções 

técnicas, manuais, normas, resoluções de diretoria, portarias e circulares auxiliará a descrever as 

atividades da empresa, além de cumprir requisitos legais e normativos. Facilitará a preparação do 

sistema da qualidade para a integração com outras normas de gestão (ambiental, 

responsabilidade social, segurança e saúde ocupacional). O controle da informação documentada 

(registros) descreverá a tarefa sequencial, pois é quando os resultados são apresentados, 

armazenados e discutidos, permitindo a avaliação da eficiência e da eficácia do sistema de gestão 

da empresa. 

Este trabalho tem por objetivo exemplificar a metodologia utilizada pela empresa no detalhamento 

das etapas de elaboração, identificação, segurança, aprovação, análise crítica, revisão, 

disponibilização, divulgação e reaprovação das informações documentadas e o detalhamento do 

controle dos resultados obtidos através da aplicação das informações documentadas, ou seja, as 

ações empregadas para a elaboração, identificação, armazenamento, proteção, recuperação, 

retenção e disposição final dos registros. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Frequentemente as empresas deixam de lado a preocupação com a recuperação das informações 

e, consequentemente podem perder seu histórico, pois não se preocupam em criar uma 

sistemática para controle e armazenamento adequado dos seus registros. O presente trabalho 

visa então demonstrar que através deste controle pode ser aberto um caminho importante, 

viabilizando a tomada de ações preventivas com o foco na melhoria do sistema de gestão. 

Documentar as atividades ou sistemáticas de atuação é a primeira etapa que a empresa deve se 

preparar, criando critério claros e padronizados. Como as informações documentadas especificam 

as regras a serem seguidas pela empresa, através desta padronização, possibilita a comparação 

em relação a troca de experiências com outras empresas. 

Não há uma forma única para criar este controle documental. Cada empresa seguirá os seus 

roteiros e definirá seus critérios de acordo com a necessidade, natureza e porte. Mas, criar 

apenas o controle das informações documentadas não garante a eficiência e a eficácia das ações 

praticadas. É imprescindível complementar as informações, seja, para a etapa de gerenciamento 

dos registros que reportam os resultados obtidos das regras criadas pela empresa, seja para 

fomentar a mudança comportamental no dia a dia, no transcorrer das suas atividades. E mesmo 
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que a empresa não tenha intenção de buscar imediatamente uma certificação nos sistemas de 

gestão, como por exemplo a certificação de gestão da qualidade (NBR ISO 9001), a aplicação dos 

requisitos da norma em questão auxilia fortemente, indicando especifica a rota certa para o 

controle de documentos e recuperação dos registros. As nomenclaturas padronizadas podem ser 

obtidas na norma NBR ISO 9000. Portanto, a empresa pode iniciar este gerenciamento criando 

sua forma personalizada de controlar as informações documentadas. 

Antes de iniciar este trabalho recomenda-se que a empresa crie uma equipe responsável pelo 

gerenciamento documental. A título de exemplo, neste trabalho serão ilustrados as etapas e o 

roteiro de controle, contendo a regra geral para a elaboração, identificação, segurança, 

aprovação, análise crítica, revisão, disponibilização, divulgação e reaprovação: 

 elaboração: etapa realizada pelos setores da empresa, cuja função é enviar ao responsável 

pelo gerenciamento documental o conteúdo do documento; 

 identificação: nesta etapa o responsável pelo gerenciamento documental efetua a 

padronização do documento, ou seja, a numeração e impressão de uma via para colher a 

assinatura do(s) responsável(eis) pela aprovação; 

 segurança: nesta etapa o controle de confidencialidade do  documento é aplicado, com por 

exemplo, a aplicação de uma senha restritiva; 

 aprovação/reaprovação: as informações documentadas elaboradas pelos setores da 

empresa são aprovadas/reaprovadas diretamente pela(s) diretoria(s); 

 disponibilização (distribuição): o responsável pelo gerenciamento documental cadastra e 

disponibiliza as informações documentadas e distribui as cópias controladas aos usuários 

atualizando uma lista de controle que é a garantia de devolução de documentos obsoletos; 

 análise crítica (revisão): quando identificada a necessidade de alterações, estas deverão ser 

reportadas ao responsável pelo gerenciamento documental e os critérios de controle das 

informações documentadas devem ser os mesmos de quando emitidas pela primeira vez. Ao 

serem revisadas, devem ser acrescidas em uma unidade à revisão atual; 

 divulgação: nesta etapa cabe ao elaborador informar se a informação documentada pode ser 

divulgada na intranet e internet. Uma forma adotada para dar conhecimento quanto à 

emissão de documentos novos ou revisados é o envio de e-mail através do correio 

eletrônico utilizado pela empresa. 

No ato da substituição das cópias, os documentos obsoletos devem ser devolvidos 

imediatamente, impossibilitando, desta forma, o uso indevido das informações já ultrapassadas. 

Na sequência a empresa também pode elaborar a sua forma personalizada de gerenciamento dos 

registros, contendo a regra geral para: 
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 elaboração: esta etapa é realizada pelos setores da empresa, cuja função é enviar ao 

responsável pelo gerenciamento dos registros o tipo e o conteúdo dos seus registros para 

padronização da folha geral de controle; 

 aprovação/reaprovação, identificação, armazenamento e proteção: os registros são de 

responsabilidade direta dos setores que os elaboraram. Portanto são responsáveis pela 

identificação, armazenamento e proteção dos seus registros; 

 recuperação: os setores devem indicar a forma exata de recuperar os registros, para 

possibilitar a comparação dos mesmos em períodos distintos da execução das atividades; 

 retenção e disposição final: os setores devem indicar o tempo em que cada registro será 

retido e sua forma de disposição após este tempo. No caso de retenção por tempo 

indeterminado o registro não pode ser descartado. 

Para checar a conformidade dos processos, ou seja, os resultados (registros) provenientes das 

atividades ou sistemáticas de trabalho (documentos) a empresa pode utilizar uma das ferramentas 

especificadas no sistema de gestão da qualidade: realização de auditorias de desempenho. As 

auditorias seguem as regras e condutas especificadas na norma NBR ISO 19011 e são 

classificadas em três tipos: primeira parte ou interna (feita pela própria empresa ou por equipe 

contratada), segunda parte ou externa (realizada nos fornecedores) e de terceira parte ou externa 

(feita por um organismo credenciado com a finalidade de obtenção do certificado de gestão). 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Como principal resultado deste trabalho tem-se o desenvolvimento de uma ferramenta de controle 

organizacional, que permite através do gerenciamento dos documentos e registros, a tomada de 

ações de forma imediata e padronizada, evitando distorções, retrabalhos, perda de tempo e 

recursos. Quando os documentos e registros são elaborados com a visão real das atividades, 

facilita o treinamento dos funcionários e permite a revisão quando houver a necessidade. A 

eficácia é estabelecida através da força em produzir o efeito desejado para assegurar o 

planejamento, a operação e o controle das atividades.  

Aumenta a interatividade entre os processos, possibilitando adequação dos procedimentos e a 

realização de trabalhos que contribuem para a missão da empresa. Vale ressaltar ainda que cada 

setor da empresa tem a responsabilidade direta no controle dos seus registros, pois os 

funcionários têm total liberdade na sua criação, desde que não haja impacto no controle geral da 

empresa. E se a empresa optar por trabalhar com arquivos em meio digital, certamente 

conseguirá a reduzir a quantidade de cópias xerográficas e, consequentemente, o custo 

envolvido. Permite que a empresa conheça, construa e valorize seu capital intelectual, como 

mostra a tabela 1, a seguir. 
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Tabela 1 – Quantidade das informações documentadas por diretoria de aprovação 

Tipos de Informação 
Documentada 

Diretorias de Aprovação 
A C F P T D 

Circular informativa 10 2 11 17 0 0 
Instrução Técnica 0 0 1 7 225 0 
Manual Operacional 1 1 0 8 5 1 
Norma 51 28 68 78 64 0 
Portaria 26 29 84 710 57 0 
Procedimento 56 18 47 56 265 0 
Resolução de Diretoria 3 177 20 24 24 190 

Subtotal 147 255 231 900 640 191 
Total Geral 2364 

Nota: P – Presidência; A – Diretoria Administrativa; C – Diretoria Comercial; F – Diretoria Financeira; T – 

Diretoria técnica; D – Diretoria Colegiada (A + C + F + P + T). 

 

CONCLUSÃO 

A adoção do gerenciamento das informações documentadas e dos registros visa a divulgação 

concisa, confiável e transparente, com disponibilidade a qualquer momento, facilitando o acesso 

dos funcionários, consumidores e parceiros de negócios às atividades e regras da empresa. Pode 

ser considerada uma ferramenta de apoio à implantação de sistemas de gestão, como qualidade, 

meio ambiente, responsabilidade social, segurança e saúde ocupacional, além de fortalecer o 

planejamento estratégico, missão e visão de negócio. 

A eficiência e eficácia na tomada de decisões técnicas, administrativas e comerciais da empresa 

estão intimamente relacionadas ao bom desempenho do controle dos documentos e registros. É 

importante ressaltar que as informações só passam a ter valor quando elas são trabalhadas, 

gerenciadas e disponibilizadas para que ações futuras possam ser bem planejadas e executadas. 

Este trabalho deixa a empresa de portas abertas para troca de conhecimentos quanto à aplicação 

de boas práticas relacionadas com a gestão dos serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. 
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RESUMO  

Famílias migrantes aportam nas grandes cidades e se estabelecem em terrenos públicos ou 

privados, desocupados, como forma viável de sobrevivência, já que as alternativas de compra ou 

locação muitas vezes superam sua capacidade orçamentária. Para as empresas prestadoras de 

serviço de saneamento, vítimas do uso irregular de seus serviços por parte dessas famílias, o 

cenário é de perdas comerciais que põem em risco a sua sustentabilidade. A regularização do 

fornecimento dos serviços para esse público implica em diálogo constante com o poder público e 

na construção de novas redes de distribuição. As questões que se levantam são: haveria 

interesse na regularização por parte dessas famílias? A Companhia Águas de Joinville, apostando 

no sucesso das regularizações, desenvolveu projeto composto por etapas que visam o 

envolvimento e acompanhamento da migração das famílias da situação de consumidor irregular a 

cliente da empresa. Este trabalho discorre sobre essa iniciativa e aponta, através dos resultados 
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já alcançados, para um modelo a ser replicado no setor de saneamento. No ano de 2015 até 

2016, 155 novas ligações de água foram realizadas em 22 comunidades.  

Palavras-chave: Regularização das ligações de água, áreas invadidas, Núcleo de atendimento 

social (NAS). 

 

INTRODUÇÃO 

“Sociedade e espaço não podem ser vistos desvinculadamente, pois a cada estágio do 

desenvolvimento da sociedade, corresponderá um estágio do desenvolvimento da produção 

espacial. (...) O espaço construído ou geográfico não é estático, mas uma produção humana 

contínua, um fazer incessante” (CARLOS, 1992) 

Inúmeros fatores impulsionam a migração para as grandes cidades que invariavelmente não 

suportam acolher esse incremento populacional no espaço considerado “regular”46. Sem recursos 

e com renda familiar insuficiente para a compra ou locação de imóveis, muitas famílias constroem 

suas residências em locais disponíveis na cidade, terrenos pertencentes à prefeitura ou mesmo 

particulares, sem uso pelos seus proprietários. Essa situação impede que tenham acesso aos 

serviços públicos básicos, incluindo água e luz, serviços esses negados pelas instituições. Resta 

às famílias, o acesso a esses serviços por meios irregulares. Com o crescimento das cidades, 

muitas vezes desordenado, as áreas invadidas começam a tomar espaço. Nestas áreas passíveis 

de regularização, apresentam-se situações preocupantes como:  

- Crescimento de ligações clandestinas em áreas irregulares;  

- Aumento de perdas de água; 

- Perdas de faturamento; 

- Despressurização do sistema, prejudicando clientes regulares; 

- Riscos de contaminação da água da rede; 

- Uso perdulário e irresponsável; 

- Não flexibilização das concessionárias referente a documentação. 

Mostrar esta experiência de trabalho de regularização com comunidades empobrecidas 

possibilitará troca de experiências com outras empresas que já obtiveram êxito com situações 

semelhantes, além de possibilitar a replicação da prática em outros municípios.  

A CPFL Energia, distribuidora de energia elétrica, desenvolveu semelhante abordagem através do 

Programa Rede Comunidade. Em relatório denominado “A Energia como Ferramenta de Inclusão 

Social”, apresentado no XIX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétricas – SENDI 

2010, aquela empresa relata resultados surpreendentes no ano de 2009. A regularização naquele 

                                                            
46 Autores como Nunes e Silva  (2013) e, Silva  (2012)  referentem‐se à situação socioambiental,  relacionando com o 
crescimento populacional e efeito da acumulação do capital. Iamamoto (2007) aponta a  importância do trabalho do 
assistente social inserido num contexto sócio‐histórico. 
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ano trouxe resultados em redução de perdas comerciais, de consumo de energia e, 

consequentemente, redução de emissão de CO2.  

 

Tabela 1 - Realizações do Programa Rede Comunidade no ano de 2009 

 

Fonte: CPFL Energia, “A Energia como Ferramenta de Inclusão Social.” , 201047 

 

MATERIAL E MÉTODOS   

O Núcleo de Atendimento Social (NAS) da empresa de saneamento está à frente desta atividade 

de possibilitar ligações de água aos clientes em áreas em regularização. Entretanto, esta atividade 

não acontece de forma isolada, pois é de suma importância o envolvimento de outras áreas da 

empresa como fiscalização, hidrometração, rede de água, faturamento, entre outras.  

O trabalho de combate às perdas comerciais por parte das instituições expõe as famílias a cortes 

nos serviços e impõe multas, que, na prática, aumenta as barreiras ao acesso a esses serviços e 

não evita que retomem aos meios irregulares de uso. Esse cenário levanta dúvidas sobre a 

capacidade de pagamento, por parte dessas famílias, das faturas mensais, no caso de 

regularização, assim como o interesse das mesmas em assumirem essas novas despesas em seu 

orçamento limitado. A Companhia Águas de Joinville definiu um modelo de atuação com foco na 

regularização do acesso ao serviço de água para essas famílias. O objetivo deste trabalho é 

apresentar as atividades de regularização das ligações de água realizadas, em geral, em 

comunidades empobrecidas e/ou com dificuldades de apresentar documentação para nova 

ligação, em cidade localizada no estado de Santa Catarina e levantar os resultados alcançados 

que poderão trazer respostas a essas questões. 

                                                            
47 CPFL Energia, “A Energia como Ferramenta de Inclusão Social.” , 2010, disponível em: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi4ufTy0
oPUAhXC5SYKHYXbABcQFggxMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.cgti.org.br%2Fpublicacoes%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2016%2F03%2FA-Energia-como-Ferramenta-de-Inclusa%25CC%2583o-
Social..pdf&usg=AFQjCNH9OwYBydt9uiueLvj9XR0e-Zzt6g&sig2=o3RqZ1LJgS6kecjLu_Fi8A visitado em 
02/05/2017. 
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Estas comunidades se localizam em áreas em diversos bairros do município, e contam, em sua 

maioria, com moradores que já estão no local há vários anos. Desde o ano de 2015, a empresa de 

saneamento básico do município, em conjunto com a prefeitura e Secretaria de habitação48, tem 

realizado ligações de água em regiões pré-determinadas. Inicialmente as áreas beneficiadas 

estão em áreas publicas, com terrenos em nome da prefeitura municipal. Estas famílias, de forma 

geral, solicitam ligação de água há bastante tempo, mas, por estarem em áreas invadidas e/ou 

sem documentação, não conseguiam a regularização. 

A fim de minimizar esta situação que se apresenta, culminou a necessidade de regularizar áreas 

clandestinas, pois, além de resolver situações como as anteriormente apresentadas, os clientes 

constantemente nos procuravam solicitando água de forma regular em suas casas.  

Objetivando a solução dessa situação, a Gerência de Faturamento e Cadastro trouxe a demanda 

para uma comissão do município, que conta com representantes da Secretaria Municipal de 

Habitação, Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, empresa de 

Saneamento Básico, entre outros. Foram estudadas algumas comunidades que ocupam áreas em 

processo de regularização, em áreas pertencentes a Prefeitura Municipal ou comunidades em 

áreas não desmembradas onde os moradores já residem há grande período de tempo. Após 

consultados esses representantes, foram identificadas comunidades onde o fornecimento de água 

regular não traria implicações como, por exemplo, prejuízos ao meio ambiente ou investimentos 

em áreas privadas ou ainda de interesse público.  A Gerência de Faturamento e Cadastro, após 

análise técnica e de viabilidade econômica, selecionou vinte e duas comunidades viáveis para 

atuação em campo, enviando ao NAS uma lista e um cronograma para atuação.49  Essa valiação 

prévia considerou a possibilidade de atendimento sem intervenção em áreas particulares ou em 

áreas públicas autorizadas pelo município. 

A partir desta lista, o NAS, juntamente com a fiscalização, vai a campo para realizar visita prévia 

ou visita de abordagem inicial, ou seja, avaliar a área a ser regularizada, elaborando um mapa da 

região com o número exato das casas. Essas áreas, em sua maioria não apresentam lotes 

definidos, por isso, essa abordagem inicial é importante para se verificar, de fato, a localização 

correta e a quantidade de casas a serem atendidas. 

A seguir a Figura 1 apresenta um croqui de uma área regularizada, mostrando a exata proporção 

de casas e ligações de água a serem realizadas. 

 

                                                            
48  O  município  conta  com  uma  Comissão  que  discute  e  implementa  possíveis  regularizações:  Comissão  de 
Regularização  Fundiária.  Conta  com  representantes  da  Secretaria  de  Habitação,  Secretaria  de  Meio  Ambiente, 
Secretaria de Infraestutura Urbana, Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável, entre 
outros. 
49  A  Resolução  de  nossa  agência  reguladora  (AMAE)  define  os  critérios  para  ligações  novas  de  água  ‐  Resolução 
n°52/2015.  
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Figura 1: Croqui da comunidade Vila do Oca, uma das áreas regularizadas no ano de 2016 

 

 

Essas regiões regularizadas, que nunca tiveram ligação de água, apresentavam vazamentos em 

suas áreas, pois os moradores acabavam por manipular a rede de água. Além da rede de água 

com danos, as famílias que não possuem conta de água para pagar, não possuem o hábito do 

seu uso consciente. Por isso, além de possibilitar a ligação de água, é preciso trabalhar esta 

questão com as famílias.  

Algumas destas áreas não possuíam rede de água e com esta ação de regularização, construíu-

se rede na localidade para possibilitar as novas ligações.  

O projeto de regularização foi subdividido em 4 etapas, sendo elas: 

 

- ETAPA 1: VISITA PRÉVIA OU VISITA DE ABORDAGEM INICIAL 

Essa etapa consiste na visita do NAS com um fiscal técnico, para a contagem de famílias, 

levantamento de suas expectativas com relação à regularização e elaboração de um croqui que 
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servirá de insumo essencial na avaliação técnica sobre a viabilidade de atendimento e 

identificação de necessidade de obras. 

 

 

- ETAPA 2: VENDA DE SERVIÇOS 

Após a realização da primeira etapa e concluídos os estudos de viabilidade técnica, o NAS é 

autorizado a ir novamente ao local para oficializar os pedidos de ligação de água na residência 

dos futuros clientes, ocasião em que também são entregues as caixas padrão para ligação. 

 

 

- ETAPA 3: LIGAÇÃO E REGULARIZAÇÃO 

Após a realização dos pedidos de ligação, respeitado o prazo para ligação e concluídas 

enventuais obras, as residências são interligadas à rede de água e tornam-se, então, clientes 

regulares. 

 

 

- ETAPA 4: RETORNO E ACOMPANHAMENTO 

O NAS visita o local, após um período de faturamento e por um período de seis meses após a 

regularização, para verificar problemas, prestar orientações e corrigir possíveis divergências. 

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

As vinte e duas comunidades escolhidas foram todas visitadas pelo NAS nos anos de 2015 e 

2016. Em onze dessas comunidades, após aprovação dos órgãos responsáveis, foi possível 

oferecer às famílias a oportunidade do pedido de novas ligações de água. Em seis dessas já 

foram regularizadas e cinco já visitadas após a regularização para acompanhamento e 

orientações (as etapas se sobrepõem: a mesma comunidade pode ter sido atendida em mais de 

uma etapa). Cento e cinquenta e cinco novos clientes ingressaram no cadastro de clientes da 

Companhia Águas de Joinville – CAJ. Considerando um consumo de água mensal de 10m3, que 

representa o consumo mínimo faturado por cliente, isso representa a eliminação de perdas da 

ordem de 1.550m3/mês, ou 18.600 m3/ano (esses clientes utilizavam-se do serviço, até então, de 

maneira irregular). 
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Tabela 2 – Comunidades Selecionadas e Status atualizado em janeiro de 2017. 

 

Fonte: ralatório interno CAJ. 

 

O modelo estruturado em etapas como o proposto, permitiu maior agilidade na obtenção dos 

resultados, uma vez que podemos atuar em diversas regiões simultaneamente, em momentos 

diversos de evolução do projeto.  

O acolhimento das famílias atendidas demonstrou o desejo no acesso regular ao serviço, assim 

como estreitou os laços de comunicação com a empresa, tornando todo o processo mais eficaz. 

 

CONCLUSÃO 

Nestas áreas muitas famílias já moram há longos períodos de tempo e solicitavam o fornecimento 

de água de maneira regular à empresa de saneamento. A partir desta Ação de Regularização, foi 

possível atendê-los.  

Esta ação deu-se de forma abrangente, sendo implementada em vários bairros do município em 

questão, sendo em sua maioria em áreas de vulnerabilidade social. 

Os resultados demonstram que as famílias corresponderam à iniciativa e solicitaram interligação à 

rede regular de distribuição de água potável, passando ao status de cliente da empresa de 

saneamento e desfrutando de um produto regular e com qualidade controlada, contribuindo para a 

melhoria na saúde pública.  
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RESUMO  

O presente trabalho visa demostrar que com o advento da Lei nº 13.334 (BRASIL, 2016)  que 

“Cria o Programa de Parcerias de Investimentos – PPI, altera a Lei nº 10.683, (BRASIL, 2003); e 

dá outras providências”;o setor de saneamento irá enfrentar uma onda de privatização dos seus 

serviços e que este modelo de gestão privada será perniciosa para os objetivos de 

universalização dos serviços de água e esgoto, a integralidade dos serviços, a prestação com 

qualidade e  regularidade, o controle social e a pagamento de tarifas que considerem a 

capacidade de pagamento do usuário do sistema, conforme determinado na Lei 11.445 (BRASIL, 

2007) que “Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Com isso, torna-se 

importante o papel do município no resgate da sua autonomia de gestão do saneamento.  

Palavras-chave: PPI, eficiência, privatizações, tarifas, consócio público, bacia hidrográfica.  

 

INTRODUÇÃO 

Os serviços públicos de saneamento são considerados de natureza local, cuja titularidade 

pertence ao Município, conforme previsto no art. 30 da Constituição Federal (BRASIL, 1988). Com 

efeito, a gestão do saneamento pode ser exercida pelo município titular do serviço através de uma 

autarquia municipal, um departamento da prefeitura ou uma empresa pública, ou na qualidade de 

poder concedente, delegar a prestação deles a uma Companhia Estadual de Saneamento, na 

forma do art. 241 da  Constituição Federal (Brasil 1988) combinado com a Lei 11.107 (BRASIL,  

2007), Lei dos Consórcios Públicos. Assim, com o advento da Lei Federal 11.445 (BRASIL, 2007) 

que Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; os municípios que delegam o 

serviço de saneamento à empresas estaduais estão protegidos por contrato de concessão, sendo 

vedado qualquer outro tipo de instrumento precário tais como convênios, termos de parcerias, 

entre outros.  
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Observa-se que, segundo a Lei, são condições fundamentais para existência do contrato entre o 

Município e o Estado: 

 a existência de plano de saneamento básico; 

 a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da 

prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento 

básico; 

 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 de fiscalização; 

 a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de 

concessão, e sobre a minuta do contrato. 

A lei determina também que “Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as 

atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços 

contratados”.  

Desta forma, o presente trabalho visa demostrar que com o advento da Lei nº 13.334 (BRASIL, 

2016) que “Cria o Programa de Parcerias de Investimentos – PPI, o setor de saneamento irá 

enfrentar uma onda de privatização dos seus serviços e que este modelo de gestão privada será 

perniciosa para os objetivos de universalização dos serviços de água e esgoto, a integralidade dos 

serviços, a prestação com qualidade e  regularidade, o controle social e a pagamento de tarifas 

que considerem a capacidade de pagamento do usuário do sistema, conforme determinado na Lei 

11.445 (BRASIL, 2007) que “Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico”.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O Programa de Parceria de Investimentos - PPI é um programa do governo para alavancar as 

obras do setor de infraestrutura que estarão na prioridade para a privatização. Ocorre que o 

edifício jurídico que regulamenta o setor de saneamento traz garantias aos usuários na prestação 

destes serviços que correm o risco de ser prejudicadas com o modelo de gestão privada. 

Utilizando os princípios que regem a administração pública, garantidos na Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) e as bases contratuais estabelecidas na Lei n° 11.445 (BRASIL, 2007) 

combinadas com as Lei de Consórcios Públicos será demonstrada a que a eficácia e a eficiência 

da esfera pública não devem ser comparadas às do setor  privado na medida em que os objetivos 

são diferentes, pois enquanto a primeira tem como objetivo o bem-estar social, a segunda busca o 

lucro para os seus acionistas. Sendo assim o modelo privado de gestão não é  adequado para   a 

prestação dos serviços de saneamento ambiental que tem  caráter essencialmente social e 

público. Utilizando o orcabouço legal regulatório do setor de saneamento e informações contábeis 

Buscou-se demonstrar que o pagamento de dividendos aos acionistas compromete os recursos 

para investimentos na melhoria dos serviços de saneamento. Dão sustentação à essa tese os 
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pensamentos, no âmbito do  Direito Administrativo, da Professora Maria Sylvia Zanella di Pietro e, 

no âmbito da Gestão, os pensamentos de Jürgen Habermans, além destes dados sobre 

dividendos distribuídos a partir de 2006, calculados com base no lucro líquido e no payout 

divulgados pela Sabesp retirados do Relatório da Diretoria Econômico-Financeira e de Relações 

com Investidores de março de 2014. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Em 2016, foi sancionada a Lei 13.334 (BRASIL, 2016) , que cria o Programa de Parceria de 

Investimento e tem por objetivo “a ampliação e fortalecimento da interação entre o Estado e a 

iniciativa privada por meio da celebração de contratos de parceria para a execução de 

empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras medidas de desestatização. Podem 

integrar este programa “os empreendimentos públicos de infraestrutura em execução ou a serem 

executados por meio de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta e 

indireta da União. A Lei considera como contratos de parceria “a concessão comum, a concessão 

patrocinada, a concessão administrativa, a concessão regida por legislação setorial, a permissão 

de serviço público, o arrendamento de bem público, a concessão de direito real e os outros 

negócios público-privados que, em função de seu caráter estratégico e de sua complexidade, 

especificidade, volume de investimentos, longo prazo, riscos ou incertezas envolvidos, adotem 

estrutura jurídica semelhante.” 

Para dar forma a esta ação, os órgãos, entidades e autoridades públicas “formularão programas 

próprios visando à adoção, na regulação administrativa, independentemente de exigência legal” 

para  garantir a “eliminação de barreiras burocráticas à livre organização da atividade 

empresarial”.  

Assim, o Estado irá trabalhar para viabilizar a atuação das empresas privadas na operação dos 

serviços de saneamento ambiental com total segurança em um “ambiente de negócio” favorável, 

inclusive com regulação administrativa própria para que o negócio seja viabilizado com lucro e sob 

as lei do mercado-livre,  em detrimento de todo o edifício jurídico regulatório do setor de 

saneamento que tem caráter social e essencial. Esse pensamento de gestão da coisa pública é 

próprio de uma sociedade que acredita que “o sistema da livre-concorrência pode regular a si 

mesmo; sim, mas somente com o pressuposto de que nenhuma instância extra-econômica 

intervenha no processo de trocas é que ele promete funcionar no sentido do bem-estar de todos e 

respeitar uma justiça  de acordo com o critério da eficiência individual”50.   

No que concerne ao equilíbrio econômico financeiro das operações do setor de saneamento, a Lei 

da PPI garante a remuneração do capital em detrimento  da razoabilidade da cobrança ao usuário, 

                                                            
50 Habermans, Jügen, Mudança Estrutural da Esfera Pública: Investigaçãoes quanto a uma categoria da 
sociedade burguesa,Ed Biblioteca Tempo Universitáo, RJ , 2003  2º edição. PG 99. 
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na exata medida em que determina a expansão da infraestrutura pública com “tarifas e preços 

adequados”.  

Contudo, a Lei Nacional de Saneamento, Lei 11.445 (BRASIL, 2007), prevê que a infraestrutura 

de saneamento deve ser pensada a partir dos Planos Estaduais ou Municipais de Saneamento, 

que serão executados, conforme o caso, como prestação do serviço direta pelo titular do serviço 

ou através de concessão pública ao ente estadual, consórcio público ou parceria público privada. 

Para a prestação desses serviços, a Lei prevê, em seu artigo 2º, como princípio fundamental, 

entre outros, que o serviço seja universalizado e em articulação com as políticas de 

desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de 

proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante. 

Ora, conforme o texto da Lei 13.334 (BRASIL, 2016) está concebido, pode-se observar que a 

preocupação da PPI é assegurar um bom negócio em detrimento do bom planejamento e da 

busca de tarifas justas socialmente, pois o texto é categórico na defesa de uma expansão da 

infraestrutura, e expandir não é o mesmo que universalizar, com “tarifas e preços adequados”. 

Mas adequados a quem? Não há no texto uma garantia de preço adequado à prestação do 

serviço que considere a capacidade de pagamento do usuário, conforme prevê a Lei 11.445 

(BRASIL, 2007).   

O exemplo  deste modelo de gestão é a SABESP, Companhia de Saneamento do Estado de São 

Paulo, que desde a sua abertura de capital, em  2003, nunca pagou menos de 26% de dividendos 

aos seus aconistas, conforme a Tabela 1.  

Observa-se que os municípios atendidos pela SABESP estão vivendo, até hoje, situação de 

paralisação e de interrupção sistêmica nos serviços de abastecimento de água. Tal situação é 

fruto dos pagamentos excessivos de dividendos em detrimento de investimentos em novos pontos 

de captação de água, modernização dos sitemas operacionais e de investimentos em perdas 

físicas e de faturamento na rede.  Neste contexto é que se deve ter em mente que não se pode 

aplicar o conceito de eficiência e eficácia privadas nas operações de serviço público, pois 

enquanto a primeira tem como objetivo o bem-estar social, a segunda busca o lucro para os seus 

acionistas. Lição abalizada em Di Pietro51: “Lembra-se, então, o ensinamento de Jesus  Leguina 

Villa(1995:637) a respeito dessa oposição entreos dois princípios quando o autor afirma: “Não há 

dúvida de que a eficácia é um princípio que não se deve subestimar na Administração de um 

Estado de Direito, pois o que importa aos cidadãos é que os serviço públicos sejam prestados 

adequadamente. Daí o fato de a Constituição a situar no topo dos princípios que devem conduzir 

a função administrativa dos interesses gerais. Entretanto, a eficácia que a Constituição exige da 

administração não deve se confundir com a eficiências das  organizações privadas.(...)” 
                                                            
51 Di Pietro, Maria Silvya Zanella Direito Administrativo, 28ª  edição. São Paulo; Ed. Atlas, 2015.PG 117‐18. 
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Tabela 1 – Dividendos Distribuídos pela SABESP a partir de 2003 

ANO LUCRO LÍQUIDO DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS PERCENTUAL/PAYOUT 

2013 R$ 1,923 bilhão R$ 534,2 milhões 27,90% 

2012 R$ 1,911 bilhão R$ 534,2 milhões 27,90% 

2011 R$ 1,223 bilhão R$ 578,7 milhões 43,90% 

2010 R$ 1,630 bilhão R$ 455,9 milhões 27,90% 

2009 R$ 1,507 bilhão R$ 394,1 milhões 26,10% 

2008 R$ 862,9 milhões R$ 296,1 milhões 34,30% 

2007 R$ 1,055 bilhão R$ 300,7 milhões  28,50% 

2006* R$ 789,4 milhões R$ 273,9 milhões 34,70% 

2005* R$ 865,5 milhões R$ 347,9 milhões 40,20% 

2004* R$ 513,1 milhões R$ 152,9 milhões 29,80% 

2003* R$ 833,3 milhões R$ 504,1 milhões 60,50% 

R$ 13,113 bilhões R$ 4,372 bilhões** 

 

Quando a Lei da PPI se refere a preços e tarifas adequadas, eles são adequados ao lucro do 

empreendedor e seus acionistas.  

Contudo, a Lei Nacional de Saneamento é clara quanto às condições de validade dos contratos 

neste setor, sendo que a principal condição é a existência do plano de saneamento e a existência 

de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e 

integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento básico. Ela determina que 

“Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o 

respectivo plano de saneamento básico”. Além disso, determina que “a estrutura de remuneração 

e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração categorias 

de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo e 

quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos 

sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor 

renda e a proteção do meio ambiente”.  

É necessário levar em consideração, nesse tipo de empreendimento, que ele tem um forte condão 

social, o custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade 

adequadas com ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos 

e a capacidade de pagamento dos consumidores.  

 

CONCLUSÃO 

Então, se a prestação dos serviços de saneamento ambiental é de caráter social e essencial, 

comprometer o Lucro Líquido das empresas do setor em pagamentos de dividendos, pay out, é 
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retirar a capacidade de investimento das companhias públicas, impossibilitando que elas venham 

a atender as determinações dos Planos de Saneamento.  

Observamos que o momento é propício para a remunicipalização dos serviços, pois o marco 

regulatório nacional é promissor para o enfretamento com o modelo privado de pestação de 

serços de saneamento ambiental.  

A Constituição Federal (1988), ao estabelecer como competência do Sistema Único de Saúde 

(SUS) participar na formulação da política e da execução das ações de saneamento, criou a 

condição para a integração das duas áreas: saneamento e saúde. Não há dúvida de que a 

decisão do Constituinte em considerar o saneamento no âmbito da política de saúde buscou 

colocar o problema sanitário do país para além dos estreitos limites da assistência médica curativa 

(área de saúde) e das grandes obras de infraestrutura (área de saneamento). Para um País com 

elevada prevalência de doenças infecciosas e parasitárias, sabidamente causada pela carência de 

água e ambiente adequados, essa via intersetorial na abordagem da questão constitui-se em 

importante caminho a ser perseguido para uma ação mais racional e eficaz das referidas áreas. 

Entretanto, essa integração ainda não contempla a complexidade higiênico-sanitária que o tema 

requer. Não será com a PPI que esta integração irá ser plena, pois a busca do lucro em 

detrimento do serviço público de saneamento com qualidade, equidade, eficiência pública, 

modicidade tarifária e participação social é a meta principal dos dirigentes de uma corporação 

privada.  
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RESUMO 

A parceria  entre Sanasa e a Unicamp, por meio de uma ação voluntária que envolveu a 

participação de colaboradores da empresa e alunos da universidade em uma entidade de 

assistência social no município de Campinas, obteve resultados tão surpreendentes, que 

impulsionaram o desejo de compartilhar esta experiência com outras empresas de saneamento, e 

esta a razão principal do envio deste trabalho para o Congresso da Assemae. 

Palavras-chave: Meio ambiente – comunicação social – educação ambiental – voluntariado - 

responsabilidade social. 

 

INTRODUÇÃO 

Uma das tendências do Voluntariado Empresarial que vem se mostrando muito eficaz e eficiente é 

a celebração de parcerias para realização de projetos sociais, educativos e ambientais, pois a 

união de forças, além de aglutinar mais pessoas, agrega valores de solidariedade, cooperação, 

engajamento e afeto, entre outros. Acredita-se que o voluntariado é uma das portas de entrada 

para o desenvolvimento da responsabilidade social das empresas. Segundo Nogueira et al (2010)  

“a Responsabilidade Social Empresarial deve portar valores que reconheçam os direitos, assim 

como o equilíbrio na sociedade e na convivência humana. Portanto, ética, transparência e 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1390 

solidariedade compõe o escopo da responsabilidade social”. Quando nos referimos ao voluntário 

contemporâneo, engajado, participante e consciente, diferenciamos também o seu grau de 

comprometimento: ações mais permanentes, que implicam em maiores compromissos, requerem 

determinado tipo de voluntário, e podem leva-lo inclusive a uma “profissionalização voluntária”; 

existem também ações pontuais, esporádicas, que mobilizam outro perfil de indivíduos, ou seja, 

aqueles que se interessam  por atividades voluntárias eventualmente, como por exemplo, visita a 

uma Casa de Idosas, por ocasião do Dia das Mães.   

Ao analisar os motivos que mobilizam em direção ao trabalho voluntário, descobre-se entre 

outros, dois componentes fundamentais: o de cunho pessoal, a doação de tempo e esforço como 

resposta a uma inquietação interior que é levada à pratica, e o social, a tomada de consciência 

dos problemas ao se deparar com a realidade, o que leva à luta por um ideal ou ao 

comprometimento com uma causa.  

No ano de 2016, a Sanasa, empresa de economia mista que opera serviços de abastecimento de 

água, coleta, afastamento e tratamento de esgotos no município de Campinas, recebeu um 

convite da renomada Universidade em Campinas (Unicamp), para um projeto auspicioso: apoio do 

Grupo do Voluntariado da empresa  para uma parceria com o Programa UniversIDADE 52, para 

ações de prática de aplicação da disciplina Comunicação e Expressão do Século XXI, por meio de 

planejamento e execução de atividades voluntárias em uma casa de repouso para pessoas em 

tratamento oncológico que residem em outros municípios, sem condições de pagamento de 

hospedagem em Campinas-SP. 

A Comunicação Social, neste caso, em Responsabilidade Social, que foi aplicada no âmbito da 

disciplina, para o alcance em massas, de todos os envolvidos com a Unicamp e a Sanasa foi 

assim, o disparador inicial para a grande mobilização necessária para colocar em prática, o 

projeto em comum das duas instituições.  

De acordo com Bicudo (2001) o processo de educação contemporâneo é indissociável das 

questões sociais, que estão presentes no cotidiano de cada indivíduo, por meio de diversas 

mídias que disseminam a comunicação social a todos os públicos de forma que não mais 

controla-se o alcance e o tempo que a informação prevalecerá diante de um contexto social ou 

organizacional responsável. 

Portanto, o presente trabalho, tem por objetivo, socializar esta experiência vivenciada entre agosto 

a dezembro de 2016, demonstrar como esta parceria obteve resultados acima do esperado e 

como a comunicação social exerceu um papel fundamental para protagonismo do voluntariado. 

 

 

                                                            
52 Programa UniversIDADE, ligada ao Gabinete do Reitor, é um curso gratuito, que vincula a educação acadêmica à 
educação popular, voltado para pessoas da meia idade e da terceira idade, considerando o mínimo 50 anos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa bibliográfica realizada pelos alunos da disciplina “Comunicação e Expressão no 

Século XXI” e os conhecimentos discutidos em sala de aula serviram como uma alavanca 

impulsionadora para o desenvolvimento da prática comunicacional em responsabilidade social, 

que definiu como ação, a realização de atividades voluntárias para melhorias gerais em uma 

instituição beneficente no município. As alunas visitaram três instituições em Barão Geraldo- 

Campinas, SP, para atender o princípio da extensão comunitária da Unicamp, que tem por parte 

de sua missão, influenciar os arredores no âmbito de sua atuação universitária. Os critérios 

estabelecidos para a escolha da instituição foram:  

 Menor número de voluntários atuantes na casa; 

 Precariedade da estrutura física; 

 Alimentação insuficiente para atendimento os usuários; 

 Perfil da população atendida pela entidade (tratamento oncológico: quimioterapia, 

radioterapia e transplantados); 

 Afinidade de algumas alunas com histórias de vida das pessoas atendidas. 

Conhecedores da experiência que Sanasa possui na área de voluntariado, foram feitos, pela 

professora e alunos da disciplina, contatos para possibilidade de tratativas, tendo em vista uma 

cooperação institucional  entre as duas partes. Feitos os acordos de cooperação, foi necessária a 

realização de um planejamento, que foi dividido em etapas:  

1. Produção de material de divulgação   

2. Convite para colaboração na ação voluntária tanto na universidade, quanto na empresa de 

saneamento; 

3. Seleção de um coordenador, com conhecimentos especializados na área de atuação; 

4. Elaboração do Plano de Ação e formação de grupos de trabalho para realização de 

atividades; 

5. Reunião preparatória  com todos os voluntários; 

6. Planejamento das atividades; 

7. Captação de doações para revitalização e reforma da entidade;  

8. Planejamento para a recepção dos voluntários;  

  

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

A parceria do Voluntariado da Sanasa com a Unicamp e a participação significativa de voluntários, 

foi uma experiência inédita e inovadora, e a avaliação demontrou que esta deve se firmar e se 

fortalecer com a institucionalização do Programa de Voluntariado na Unicamp, proporcionando 

aos alunos  uma alternativa de créditos complementares à formação. Tal projeto foi denominado 

“ComunicAÇÃO SOLIDÁRIA”. 
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A entidade escolhida para realização da ação voluntária foi a Casa de Reposo Bom Pastor, uma 

entidade beneficente de assistência social localizada no município de Campinas, que abriga 

indivíduos e familiares em tratamento oncológico em hospitais de Campinas, e que não possuem 

condições financeiras para arcar com despesas oriundas deste tratamento, especialmente, 

hospedagem. 

A divulgação para captação  de voluntários na Unicamp  ocorreu por meio de folder eletrônico via 

email, redes sociais (facebook, G+, Youtube, Instagran, Snapchat) e divulgação no site da 

universidade. Na Sanasa, a divulgação se deu por meio de comunicado na intranet, jornal digital e 

folder eletrônico via email. Além disso a ação voluntária também foi divulgada no jornal impresso 

do bairro. 

A divulgação resultou na manifestação de cerca de  400 interessados, que foram convidados a 

preencher uma ficha de inscrição pela internet, que incluía, além dos dados,  questões que tinham 

o objetivo de identificar o perfil dos voluntários para organização das atividades. Dos voluntários 

interessados, 270 preencheram a ficha de inscrição sendo, 92% alunos, professores e técnicos 

admistrativos da Unicamp e 8% eram profissionais de diversas áreas da Sanasa, especialmente 

engenheiros, técnicos admistrativos e técnicos em saneamento da Sanasa.  

A grande maioria dos participantes (67,4%) do projeto social já haviam tido a experiência de 

trabalho voluntário e dos que faziam parte da Unicamp, 93% não eram alunos do Curso do 

Programa UniverIDADE, como pode-se observar nas Figuras 1 e 2 respectivamente.  

 

Figura 41: Percentual de participantes envolvidos na ação, que já participaram de eventos 

voluntários ou não.  
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Figura 42: Percentual de participantes da Unicamp envolvidos ou não do programa 

UniverIDADE. 

 

 

Com a equipe de  voluntários formada foi possível organizar os  Grupos de Trabalho (GTs), que 

se dividiram em dez, cada um com sua respectiva atividade conforme as necessidades da 

instituição: GT1- Reforma e decoração da Sala de Convívio da casa de apoio; GT2- Paisagismo 

interno e externo da casa; GT3- Organização, limpeza e manutenção do espaço interno nos dias 

das atividades; GT4- Grupo da Reciclagem; GT5 - Atividades culturais nos horários das refeições; 

GT6- Reforma da estante; GT7- Preparação das refeições; GT8 – arrumação das doações para o 

bazar; GT9 – Recuperação de parte da edícula e GT10 – Comunicação. Regida pelos 

coordenadores da ação voluntária, sendo um da Sanasa e outro da Unicamp,  todos os GTs 

participaram de uma reunião preparatória, quando foi apresentado o Plano de Ação e 

esclarecimentos de dúvidas. 

As ações aconteceram em três domingos (dias 06, 13 e 27) de novembro de 2016, das 8:00h às 

17:00h. Cada dia da ação voluntária havia cerca de 100 pessoas das mais diferentes áreas do 

conhecimento da Unicamp (graduação e pós graduação), além dos voluntários da Sanasa, que 

coordenavam algumas das ações. O planejamento para a recepção dos voluntários a cada 

domingo, foi coordenado pelas alunas do curso de Comunicação e Expressão no Século XXI.  

Houve apoio do corpo administrativo da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade53,  

considerando que não foram captados recursos financeiros, apenas a doação direta de materiais 

para a Casa de Repouso.  

                                                            
53 A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, 
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Neste processo, foram elaborados vários documentos, entre eles um informativo com orientação 

aos voluntários, termo de adesão ao trabalho voluntário, termo de autorização de uso de imagem,  

cronograma de atividades,  plano de ação e ainda, o fornecimento de Certificado de Participação 

pela universidade, a todos que compareceram  na ação voluntária. 

Entre as ações desenvolvidas, podemos citar a reforma e decoração da sala de convívio dos 

moradores da casa e a revitalização do espaço externo, como o trabalho de jardinagem (limpeza e 

plantio de flores cultivadas no viveiro municipal pelos alunos da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - Apae), reciclagem dos materiais espalhados pelo terreno, eliminação de criadouros 

do mosquito da dengue e construção de uma passagem de pedestres com paralelepípedos  que 

encontravam-se inutilizados no terreno, dando um aspecto mais agradável ao ambiente interno e 

externo da entidade. Outro aspecto relevante  foi a preparação das refeições (café da manhã, 

almoço e lanche da tarde) em todos os dias de trabalho, organizados pelo alunos do Programa 

UniverIDADE.  

A parceria entre o Voluntariado da Sanasa e a Unicamp propiciou um aprendizado pessoal e 

profissional para todos os envolvidos. Durante a realização das atividades na entidade, o grupo de 

trabalho responsável pela comunicação registrou os momentos por meio de fotografias e com 

depoimentos, os sentimentos das pessoas. A solidariedade, a participação, o altruísmo, a 

empatia, a alegria, o saber compartilhado, a recompensa pessoal e não material, o sentir-se feliz 

apesar da exposição ao sol,  os ferimentos  e calos nas mãos, foram algumas das manifestações 

mais marcantes nos vídeos feitos pelos voluntários.  

A presença dos moradores da casa durante a realização das atividades foi um alento para os 

participantes, que durante o almoço comunitário podiam trocar experiências e sentimentos. Esta 

experiência teve como ponto crucial a possibilidade de institucionalização do programa de 

voluntariado na universidade, que neste momento está em processo de transição da Reitoria, uma 

vez que  foi feita homologação do nome do reitor eleito,  para a gestão  2017/2021. 

Vários moradores da casa acompanharam as atividades nos domingos, dando sugestões e 

esclarendo dúvidas dos voluntários quanto a dinâmica da casa e localização de materiais e 

utensílios. A demonstração de satisfação e alegria eram evidentes, especialmente no momento 

das refeições, quando os participantes do GT5 apresentavam as atividades culturais 

programadas.  

Além disso, no dia 05 de dezembro, a diretoria da entidade, juntamente com os voluntários, 

fizeram uma inauguração da sala de convívio e do espaço  totalmente revitalizado, e todos os 

moradores e acompanhantes participarem deste evento. Durante a inauguração foi visível a 

alegria dos moradores da casa e a gratidão expressa nas palavras de agradecimento no momento 

                                                                                                                                                                                                     
com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da 
praxis de um conhecimento acadêmico. (FORPROEX, 1987). 
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da visita aos espaços revitalizados, especialmente a sala de convivio, que além de reformada, os 

móveis foram substituídos por novos e a uma antiga estante foi transfomada em dois móveis de 

decoração.   

Na entidade beneficente, os resultados alcançados superaram as expectativas dos trabalhos 

planejados para os dez GTs, tendo a diretoria da entidade confeccionado uma placa de 

agradecimento especial aos participantes do projeto. 

Para a Unicamp o ponto alto foi a manifestação de interesse na participação das ações 

voluntárias, por um número significativo de estudantes, que coincide com a preocupação atual da 

universidade na formação integral do aluno, que o mesmo se envolva com as responsabilidades 

sociais e também no mercado de trabalho, propiciando uma formação empírica, que o destacará 

com o diferencial, quando em contato com o mercado de trabalho. Para a Sanasa foi uma 

experiência impar, uma vez o Programa de Voluntariado foi implantado há um tempo 

relativamente curto, mas que teve a oportunidade de passar expertise para a universidade.  

Uma avaliação realizada  aponta para a possibilidade de continuidade do projeto, com alguns 

aspectos a serem melhorados como abrir novas inscrições para que outros alunos e profissionais 

da empresa de saneamento e da universidade possam fazer parte do projeto social e além disso, 

haver maior participação e envolvimento da diretoria da entidade no planejamento e execução da 

2ª etapa, que implica em manutenção no paisagismo realizado e melhorias físicas nos dormitórios 

e sanitários.  

 

CONCLUSÃO 

A parceria Sanasa/Unicamp foi imprescindível para o aprendizado do processo que abrange o 

Voluntariado, desde as questões de planejamento, aplicação e implementação das propostas nos 

dias de realização das ações. Numa Universidade Contemporânea oferecer oportunidades para 

que os alunos participem de ações de Responsabilidade Social é um investimento na sua 

formação integral, que compreende-se não apenas formar profissionais altamente capacitados, 

mas acima de tudo a formação de seres humanos comprometidos com as questões de cunho 

social que estão presentes em nosso pais. 

Do ponto de vista da experiência, foi inovadora tanto nos métodos de ensino para os alunos de 

Comunicação e Expressão no Século XXI, bem como a produção de materiais e aplicação nos 

momentos de preparação das atividades que seriam realizadas.  A abordagem utilizada em sala 

de aula extrapolou a literatura existente na área Comunicação Social. Trata-se de estudos de 

Comunicação voltados à Responsabilidade Social.  

Da mesma forma, para a Sanasa, possibilitou uma experiência inovadora, extrapolando os muros 

da empresa, indo para a comunidade, estando de acordo com um dos temas centrais da 

Responsabilidade Social, que é o envolvimento e desenvolvimento da comunidade que visa a 
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construção de um relacionamento com a mesma que vai além da identificação e engajamento das 

partes interessadas (BRASIL, 2016). 

Com os resultados apresentados surge uma possibilidade de institucionalização do voluntariado 

na Unicamp, a implantação de uma disciplina eletiva com equivalência de créditos para os alunos 

que participarem de ações sociais como voluntários, estreita-se a relação Universidade e 

Sociedade, que no futuro poderá ser um objeto de pesquisa aplicada, desperta o espírito de 

solidariedade tão importante, neste século – e por fim cada aluno, tanto do Programa 

UniversIDADE como os de graduação e pós-graduação, vivenciam experiência única de sentir o 

prazer em ajudar o próximo e a percepção de que se cada cidadão fizer uma parte, unidos 

poderão transformar o cenário social do Brasil, marcado pelas grandes diferenças. 

Esta experiência demonstra, ainda, a possibilidade de expansão do voluntariado para outras 

instituições, com treinamentos e capacitação para outros órgãos. Demonstra, finalmente, que a 

comunicação social pode ser vista como caminho para a participação ativa da sociedade na 

disseminação da solidariedade e contribuição para a melhoria do meio ambiente.  
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RESUMO  

Nos últimos anos houve uma estagnação no decaimento do índice de perdas, trazendo a 

necessidade de que novas ações fossem desenvolvidas, buscando manter tanto a manutenção, 

como a melhora desse índice. O objetivo do presente estudo é a implantação de um sistema de 

controle eletrônico de monitoramento de vazão para identificar os vazamentos a partir da análise 

da vazão mínima noturna e da vazão instantânea, reduzindo assim o índice de perdas. Os dados 

utilizados de vazões mínimas noturnas e também dados de macromedição on-line, os quais 

transmitem em tempo real as vazões instantâneas,  foram provenientes do sistema informatizado 

da COMUSA, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É possível 

verificar com clareza e de forma simples e rápida através do método os locais em que há 

vazamentos que só seriam detectados quando atingissem maior volume, e definir as regiões 

estratégicas para a aplicação dos instrumentos utilizados no combate às perdas de forma mais 

efetiva. 

Palavras-chave: vazão instantânea, vazão mínima noturna, vazamentos. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao longo de sete anos, em virtude da aplicação de um conjunto de ações, diminuiu-se 

consideravelmente o índice de perdas de água e, dessa forma, o índice que em 2010 era próximo 

a 52%, em 2016 ficou abaixo de 38%, conforme dados enviados ao Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), como verifica-se na Figura 1. Ressalta-se que para 

alcançar esse valor, foram realizadas ações como substituição de rede (40% das tubulações em 

PEAD), formação de equipe de varredura com dedicação exclusiva, renovação do parque de 

hidrômetros, manutenção e aferição de macromedidores, redução de pressão com uso de VRPs 
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(dos 867 km de rede, 204 km estão protegidos por VRP) e diminuição do volume disponibilizado. 

No entanto, a partir da análise dos dados, verifica-se que nos últimos três anos houve uma 

estagnação no declínio da curva do índice de perdas, trazendo a necessidade de que novas 

ações fossem desenvolvidas, buscando manter tanto a manutenção, como a melhora desse 

índice. 

 

Figura 1 – Índice de perdas de faturamento de 2010 a 2016. Fonte: Sistema de Operação da 

COMUSA-NH. 

 

 

Segundo a IWA (International Water Association), o termo “perdas” é todo o volume de água 

disponibilizado em sistema de abastecimento público e não faturado, ou seja, que não tenha o seu 

consumo autorizado (SNIS, 2014). Na Figura 2 temos a tabela de balanço hídrico constante na 

maioria da literatura disponível sobre o tema. 

 

Figura 2 – Balanço Hídrico modelo IWA. Fonte: Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2014) 
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Assim, considerando a importância do controle de perdas, especialmente referente às perdas 

oriundas de vazamentos, o objetivo do presente estudo é a implantação de um sistema de 

controle eletrônico de monitoramento de vazão para identificar os vazamentos a partir da análise 

da vazão mínima noturna e da vazão instantânea. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A COMUSA, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, tem um sistema 

de operação informatizado que permite a análise de dados de vazões mínimas noturnas e 

também dados de macromedição on-line, os quais transmitem em tempo real as vazões 

instantâneas, ressaltando-se que neste programa foi instalado um alarme para informar qualquer 

evento de aumento de vazão incoerente com o perfil de consumo histórico. 

A figura 3 mostra as informações de vazão de dois setores diferentes, um com indício de 

vazamento e outro não, de domínio dessa informação é possível priorizar o setor onde será mais 

eficaz a aplicação de medidas de localização e conserto de vazamentos. 

 

Figura 3 – Tela do programa supervisório que indica a variação de vazão mínima e média. 

 

 

Assim, em locais onde o índice aponta variação maior da vazão mínima noturna para a vazão 

média, indica a não ocorrência de vazamento, sendo que do contrário, quando a vazão mínima 

noturna está próxima a vazão média, conclui-se pela ocorrência de vazamentos.  
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Inicialmente, estão sendo analisados apenas os subsistemas que não tem interferência de 

bombeamentos ou VRPs. Contudo, como este trabalho é constante os resultados ainda estão 

sendo analisados, porém já é de conhecimento da equipe técnica a eficácia do método aplicado 

considerando os resultados obtidos. 

É possível verificar com clareza e de forma simples e rápida através do método os locais em que 

há vazamentos que só seriam detectados quando atingissem maior volume, ocasionando 

rompimentos e consequentemente maiores transtornos à população, além do desperdício 

abundante de água. 

 

Figura 4 – Tela do programa supervisório que indica a variação de vazão. 

 

 

 

A Figura 4 ilustra uma situação onde o histórico de informações indicava uma vazão mínima 

noturna não maior que 0,22 l/s, assim que detectado que este valor passou para mais de 2,5 l/s 

foram aplicados os dispositivos de varredura, logo após a localização e conserto do vazamento é 

possível notar a regularização do sistema, voltando ao patamar aceitável para o tamanho do setor.  
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CONCLUSÃO 

A partir da utilização do método de análise implantado é possível definir as regiões estratégicas, 

onde há maior incidência de vazamentos, possibilitando assim a aplicação dos demais 

instrumentos utilizados no combate às perdas de forma mais efetiva. Problemas localizados 

também são detectados com mais rapidez, como no exemplo acima, fazendo com que medidas 

sejam aplicadas onde realmente estão os maiores índices de desperdício de água. 
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RESUMO  

Este estudo verifica a utilização das heurísticas Take-the-Best, Taillying, Recognition e Default por 

consumidores. A metodologia é baseada em questionários, em que os participantes eram postos 

em situações em que deviam dizer, entre dois, qual produto era mais ecologicamente correto, 

sendo possível a utilização da heurística. Desse modo foi possível observar que as heurísticas 

Recognition, Default e Take-the-Best são utilizadas e a Taillying não. Então, são discutidas formas 

de criar incentivos para o consumo responsável considerando que estes métodos de tomada de 

decisão são utilizados por consumidores. 

Palavras-chave: Prevenção; Comportamento pró-ambiental; Consumo Responsável. 

 

INTRODUÇÃO 

A efetividade das políticas e do gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é um desafio 

de grande importância para as grandes metrópoles, pois, além de ser um problema intimamente 

ligado a questões sanitárias, ecológicas e sociais, também o é como custo financeiro. No sudeste 

do Brasil, o custo anual da coleta de RSU era de R$ 95,16/hab, enquanto a média anual nacional 

é R$ 73,32/hab (ABRELPE, 2014). Em 2009, a estimativa mundial da geração de resíduo era de 

650 milhões de toneladas, portanto, cerca de 540 kg/indivíduo (OECD, 2011). No Brasil, Brasil, 

estimava-se em 79,9 milhões de toneladas/ano de resíduos em 2015 (ABRELPE, 2015). Espera-

se que a prevenção do RSU reduza a magnitude desses valores.  

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (OECD, 

2000), a prevenção de RSU pode ser efetivada a partir de três tipos de práticas: redução na fonte, 

eliminação de resíduo em todas as etapas e reutilização (BORTOLETO et al. 2012).  

Para se contribuir com a prevenção de RSU encontrar os mecanismos psicológicos que guiam os 

indivíduos durante o ato do consumo responsável, pode se apresentar como uma alternativa. 
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Neste estudo observa-se o comportamento guiado por processos simples, como decidir a ação 

ignorando informações e se adequando à quantidade de informações e decisões possíveis. A 

esses mecanismos, de tomada de decisão ignorando informações, dá-se o nome “Heurística”.  

As heurísticas, investigadas neste trabalho são: Recognition, Default, Tailling, Take-the-Best e 

Imitate-the-majority. Cada heurística é um método de tomada de decisão que possui etapas 

simples para se chegar a um resultado, que podem ser abordadas por: 

 Recognition heuristic: dentre duas opções, opte pela qual é reconhecida.  

 Default heuristic: se houver uma situação inicial (padrão), mantenha-se nesta situação. 

 Tallying: para cada opção, liste os pontos positivos, considere que todos valem 1 ponto e 

some todos pontos para cada opção. Escolha a opção com mais pontos. 

 Take-the-Best: escolha o fator mais importante (e.g. preço) e opte pela opção com o melhor 

fator (e.g. mais barato). 

 Imitate-the-majority: copie o que você acredita que a maioria das pessoas está fazendo. 

Considerando os aspectos mencionados acima, o objetivo principal desse estudo é compreender 

o mecanismo de tomada de decisão individual destinado ao consumo responsável através da 

heurística. Assim, os objetivos específicos são: (a) investigar as possibilidades práticas da 

heurística como meio de explicar o motor do consumo responsável; (b) investigar cinco técnicas 

heurísticas como mecanismo cognitivo utilizado por consumidores em sua tomada de decisão; e, 

(c) conceber contribuições políticas de intervenção de estímulo e facilitação ao consumo 

responsável. 

A partir disso, pretende-se, por meio deste estudo, auxiliar aos gestores públicos a criarem 

políticas públicas mais eficientes para a prevenção de RSU, tanto nas políticas de incentivos 

fiscais, como de promoção da educação ambiental e de criação de leis direcionadas à produção. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo baseou-se na condução de um experimento, no qual indivíduos, participantes 

voluntários, respondem um questionário em plataforma digital. Foram realizados quatro tipo de 

experimentações, no qual se estabeleciam algumas hipóteses. 

O primeiro experimento sondou a heurística recognition. Para cada participante, foi apresentado 5 

marcas de um produto (café) em que era perguntado se ele conhecia ou não a marca. Depois 

disso, fez-se todas as comparações possíveis entre as 5 marcas (comparado 2 de cada vez) 

através da pergunta “qual marca você julga mais ecologicamente correta?” 

Duas hipóteses foram estabelecidas, sendo: Hipótese 1 - existe uma tendência das pessoas 

acreditarem que as marcas reconhecidas são mais ecologicamente corretas do que as 

desconhecidas; e Hipótese 2 - existe uma tendência das pessoas acreditarem que as marcas 

reconhecidas são menos ecologicamente corretas do que as desconhecidas. 
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O segundo experimento consistiu em fazer comparações entre dois produtos de marcas diferentes 

para que o participante decidisse qual era o mais ambientalmente correto. Um dos produtos 

possuía apenas embalagem verde e não possuia qualidade eco-friendly e o outro não possuia 

embalagem verde, mas possuia qualidade eco-friendly. Desse modo, tornou-se possível testar se 

as pessoas optavam pelo verde, como padrão de produto ecológico a despeito das demais 

qualidades. 

A Hipótese 3 era de que existe uma tendência das pessoas acreditarem que embalagens verdes 

são mais ecologicamente corretas. 

O terceiro experimento testou as heurísticas tallying e take-the-best. Este experimento 

apresentava duas etapas. Na primeira cada participante foi questionado sobre uma situação em 

que se compara duas empresas, cada uma realizando apenas uma atividade pró-ambiental. O 

participante deveria escolher qual ele julga ser a empresa que fornecia produtos mais 

ecologicamente corretos. Exemplo: se a única atividade pró-ambiental de uma empresa A é a 

utilização de matéria-prima reciclada; e, a única atividade pró-ambiental de uma empresa B é 

promover a educação ambiental entre seus funcionários, qual empresa cria produtos mais 

ambientalmente corretos? As respostas possíveis são “Empresa A” ou “Empresa B”. Essa mesma 

pergunta era feita diversas vezes, variando as atividades pró-ambientais de cada empresa. A 

partir dessas respostas, fez-se o ranqueamento das atividades pró-ambientais que cada 

participante julga mais importante. 

Na segunda etapa, o mesmo tipo de pergunta era realizado, porém, uma empresa A possui 

apenas uma atividade pró-ambiental (e.g. utilização de material reciclado como matéria-prima) e a 

outra (empresa B) possui duas (e.g. promoção da educação ambiental entre os funcionários e 

reutilização de água). Utilizando o ranqueamento das atividades pró-ambientais, pelos dados da 

etapa anterior, pode-se selecionar as situações em que a atividade da empresa A é mais 

valorizada pelo participante do que cada atividade da empresa B. Nesta situação, o participante 

optou entre duas opções: ou ele julga a empresa A, com uma atividade mais valorizada, mais 

ecologicamente correta; ou, ele escolhe a empresa B, mesmo com atividades que ele julga menos 

importante do que a empresa A, a quantidade de atividades determina a escolha. Se o 

participante escolhe a empresa A, isso favorece a hipótese da heurística take-the-best ter sido 

utilizada; se o participante escolhe a empresa B, a hipótese favorecida é da utilização da 

heurística tallying. 

As hipóteses testadas nestes casos seriam: 

 Hipótese 4: os consumidores tendem a utilizar a heurística take-the-best para decidirem se 

um produto é ecológico ou não. 

 Hipótese 5: os consumidores tendem a utilizar a heurística tallying para decidirem se um 

produto é ecológico ou não. 
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O último experimento consistia em duas etapas. Na primeira, um grupo de pessoas marca, em 

uma escala de 0 a 5, de “desaprovo muito” a “aprovo muito”, para responder a questão “quanto 

você aprova o consumo de água engarrafada?”. Na segunda etapa, outro grupo de pessoas 

responde a mesma pergunta, porém, no enunciado existe uma informação adicional “a maioria 

das pessoas desaprova o consumo de garrafada”. Desse modo, é possível medir se a quantidade 

de desaprovação aumenta se o indivíduo acreditar que a maioria das pessoas também acha isso. 

Por esta questão, a hipótese 6 testada foi de que: os consumidores tendem a julgar corretos os 

produtos que a maioria das pessoas também aprovam. 

 

RESULTADOS ESPERADOS/DISCUSSÃO 

Apresenta-se a seguir, os resultados obtidos nos cinco experimentos enunciados no item anterior.  

No experimento 1, 70,80% (51 participantes, Χ²=47,431) das escolhas foram que o produto 

reconhecido é mais ecologicamente correto, portanto a hipótese 1 se mostrou verdadeira para 

α=0,01. 

No experimento 2, 60% (55 participantes, Χ²=8,800) das escolhas foram que o produto de 

embalagem verde era mais ecologicamente correto, então, a hipótese 3 se mostrou verdadeira 

para α=0,01. 

No experimento 3, a heurística Take-the-Best foi mais utilizada, representado 71,20% (63 

participantes,  Χ²=396,474). Então, a hipótese 4 foi a verdadeira para α=0,01. 

E, no experimento 4, com 119 participantes, os resultados não comprovaram nenhuma hipótese, 

pois houveram casos em que os voluntários foram informados que a maioria das pessoas 

aprovavam determinado produto, mas houve uma desaprovação maior, em relação ao grupo de 

controle. E quando houve aumento, em consonância com o que a maioria aprova, não foi em 

magnitude suficientemente alta. A imitação pode ocorrer pelo indivíduo julgar que a maioria deve 

estar correta ou para que seu comportamento se alinhe com o da maioria (HENRICH, J. 2004). O 

que este experimento mostrou é que, quando existe uma tendência dos indivíduos acharem “mais 

corretos” determinados produto em função de uma opinião dominante, não é por acharem que a 

maioria está correta, mas para não sofrer coerção. 

Pelo experimento 1, destaca-se a confiança que as pessoas possuem nas marcas mais 

conhecidas. Portanto, para que as pessoas que procuram produtos eco-friendly tenham mais 

chance de fazerem uma escolha correta, é importante que as marcas mais famosas sejam mais 

responsáveis ambientalmente. Isso pode ser realizado através de incentivos financeiros ou de 

legislação mais rigorosa, direcionados às empresas conhecidas. 

O experimento 2 mostra, como esperado, que as pessoas tendem a escolherem produtos verdes 

como mais ecologicamente corretos. Isso está relacionado com a prática do greenwashing 

(TAVARES, F.; FERREIRA, G.G.T., 2012), que utiliza embalagens verdes sem que isso signifique 
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um produto eco-friendly. Não se pode impedir as empresas de adotarem essa estratégia de 

marketing, porém, é possível fornecer mais informações para que os consumidores não utilizem 

esta heurística. Por exemplo, através de leis que obriguem o oferecimento de informações nas 

embalagens de produtos (e.g. informação sobre o produto ser transgênico ou não). 

O experimento 3 mostrou que as pessoas tendem a optar por produtos que possuem uma única 

característica que lhe são importantes. Portanto, uma forma de utilizar isso positivamente pela 

gestão pública (ou por ONGs) é a adoção de algum fator que seja eficiente para nortear o 

consumidor e popularizar informações sobre este fator (e.g. um selo de qualidade ambiental). 

O experimento 4 mostrou que as pessoas são pouco influenciadas, em seus juízos de valores, 

pela opinião pública. Portanto, são necessários mais estudos, principalmente em campo, para ser 

possível definir os mecanismos que o comportamento da maioria influi sobre o comportamento 

individual. 

 

CONCLUSÃO 

A problemática da geração de RSU é um problema de alta complexidade, pois interage com 

diversas áreas do saber, que já são complexas por si, tais quais: economia, engenharias, 

psicologia comportamental, sociologia, etc. Problemas complexos requerem soluções, não 

obrigatoriamente complexas, mas sempre, cuidadosas. Faz se necessário estudar os possíveis 

fatores que incentivam o consumo e as possíveis formas de evitá-los. As políticas de prevenção 

de resíduo são de longo prazo, pois um fator importante a ser considerado é o comportamento 

dos consumidores, sendo que este consumo integra uma rede de relações consolidadas entre 

estes consumidores, os produtores e outros integrantes do sistema econômico (SALHOFER, S. et 

al. 2008).  
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RESUMO  

A necessidade de soluções para as problemáticas do saneamento básico tornou-se um desafio 

mundial, principalmente em países subdesenvolvidos que sofrem com gestões inadequadas e 

com a falta de planejamento das cidades. No Brasil, a gestão do saneamento ainda é deficiente e 

na maioria dos casos não prevê diretrizes de prevenção para os problemas e acabam 

aumentando sua escala. No Maranhão, muitos municípios ainda estão em situações precárias 

quanto ao tema, salientando a necessidade de uma gestão competente e urgente. Como solução 

viável e estrategista para essa problemática tem-se a gestão compartilhada feita por consórcios 

públicos intermunicipais, que buscam oferecer serviços com menores custos e que priorizem as 

deficiências das cidades com relação ao saneamento. Assim, os Consórcios Intermunicipais, 

atuam junto aos municípios do Maranhão prestando assessoria técnica com o objetivo de suprir a 

falta de mão-de-obra qualificada e promover o fortalecimento desses entes através do 

planejamento urbano, buscando inserir esses municípios no contexto nacional através da 

elaboração de planos e projetos que visam melhorar a qualidade de vida da população do Estado. 

Como resultado, temos um total de 16 municípios que receberam assistência técnica dos 
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consórcios públicos no processo de elaboração do PMSB, dos quais, 6 econtram-se finalizados e 

com suas Leis aprovadas. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional, Federação Maranhense, CONLAGOS. 

 

INTRODUÇÃO 

As ações de saneamento de acordo com Rosen (2006) sempre fizeram parte do processo 

civilizatório, com maior ou menor ênfase. Significa dizer que diferentes civilizações, estabelecidas 

em diferentes locais e em diferentes épocas, chegaram à mesma conclusão: as ações de 

saneamento básico são benéficas à sociedade de uma forma geral.  

O governo federal através da Lei 11.445 de 2007 institui a Politica Nacional de Saneamento 

Básico que obriga os municípios a fazerem um diagnostico da sua atual situação através da 

Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, que tem como objetivo apontar 

problemas e buscar solução para resolver os problemas com saneamento em municípios ou 

regiões/territórios. 

O Maranhão é um dos estados menos assistidos do país em coleta de esgoto e fornecimento de 

água. Os dados foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS) em janeiro deste ano e mostram que apenas 12,1%, dos maranhenses têm acesso a esse 

tipo de serviço em relação a esgoto e segundo dados do Ministério das Cidades, menos de 10% 

dos 217 municípios já possuem Plano de Saneamento Básico. 

Em relação aos outros componentes do saneamento (abastecimento de água, drenagem urbana, 

manejo de águas pluviais e resíduos sólidos), os dados não se diferem muito. 

Entre as dificuldades encontradas pelos municípios para elaboração dos planos de saneamento 

estão: a baixa capacidade técnica, financeira e administrativa, falta o comprometimento em tratar 

o saneamento básico como política pública prioritária, dificuldades de alocação de recursos e a 

falta de gestão desses recursos, o que acaba acarretando no interesse em elaborar os planos.  

É nesse cenário de crise, que aparece a Figura 1, referente ao mapa dos Consórcios 

Intermunicipais do Maranhão – FEMACI, que atualmente é composta por 6 consórcios: 

CONLAGOS, CONTURI, CONGUARÁS, CONDERSUL, CIDR SERTÃO e CONLESTE 

Maranhense, onde estes se colocam como opção para resolução de problemas e demandas de 

forma conjunta diminuindo gastos e criando alternativas.  

Assim, reafirma-se que este trabalho tem o objetivo de apresentar o papel da gestão consorciada 

em relação a prestação de serviço na elaboração do PMSB no Estado do Maranhão. 
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Figura 1 – Mapa dos Consórcios do Maranhão 

 

Fonte: FEMACI (2017) 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração dos planos municipais de saneamento, os consórcios se basearam na Lei do 

Saneamento Básico que estabelece o conteúdo mínimo do Plano de Saneamento Básico, bem 

como dos aspectos relativos ao processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, Ministério das Cidades e FUNASA. O Plano deve ser elaborado com a participação social, 

por meio de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações, 

representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de 

planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. 

Seguindo estes preceitos, os consórcios auxiliram na criação dos Comitês de Coordenção e 

Execução, nas realizações de capacitações técnicas, levantamento de campo, onde foram 

coletados dados sobre os componentes do saneamento e a população pode expor suas opiniões 

para a realização de um diagnóstico municipal fidedigno, os trabalhos foram realizados em quatro 

etapas conforme Figura 2. 
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Figura 2 – Processo de Elaboração do Plano de Saneamento Básico 

 

Fonte: FEMACI (2017) 

 

Etapa 1: Preparação e Mobilização 

Produto 1 – Plano de Trabalho: Documento de detalhamento dos trabalhos que foram executados 

durante os trabalhos da elaboração do PMSB. 

Produto 2 – Plano de Mobilização Instituir: Documento de planejamento da mobilização social 

prevendo as atividades de participação social que serão executadas durante todas as fases do 

PMSB.  

Produto 3 – Decreto de Formação dos Comitês: Grupos de Trabalho contemplando vários atores 

sociais, Poder Público e Sociedade Civil. 

 Comitê de Coordenação – Instância consultiva formalmente institucionalizada, responsável 

pela coordenação, condução e acompanhamento da elaboração do Plano. 

 Comitê Executivo – Instância responsável pela operacionalização do processo de elaboração 

do Plano. 

 

Etapa 2: Diagnóstico Municipal 

Esta etapa foi constituída pelo produto 4 que foi subdividido em 3 partes: 

Produto 1/4 – Unidade de Planejamento e Base Cartográfica: Definições as unidades espaciais de 

análise e planejamento, as quais serviram de referência para a elaboração dos estudos e 

propostas das ações do Plano Municipal de Saneamento Básico, para tanto foram realizados os 

seguintes procedimentos: 
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- Delimitação em mapa das bacias hidrográficas e respectivas Sub-bacias, a partir das quais serão 

definidas as bacias hidrográficas elementares do município. Esta proposição vem ao encontro das 

orientações da Política Nacional de Saneamento Básico, Lei Federal nº. 11.445/2007, que adota 

como unidade espacial de planejamento a bacia hidrográfica. 

- Definição das unidades territoriais de análise e planejamento, utilizando os instrumentos: Bacias 

Hidrográficas; Consórcios Intermunicipais; Distritos Administrativos do Estado e do Município; 

Mapa do território do Município; Mapa de perímetro urbano. 

- Mapa urbano e municipal, com identificação de ruas, infraestrutura implantada de saneamento, 

logradouros públicos, edificações públicas e institucionais, recursos hídricos, vegetação, geologia, 

climatologia, hidrologia, topografia, demografia, principais povoamentos, estradas vicinais e 

fotogrametria. 

Produto 2/4 – Dados Gerais do Município: Histórico, panorama do ambiente natural e construído, 

aspectos socioeconômicos, demográficos e caracterização dos 4 componentes do saneamento: 

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

(PMGIRS); drenagem e manejo de águas pluviais, analisando indicadores; 

Produto 3/4 – Diagnóstico Técnico Participativo: Caracterização das áreas de estudos (bairros e 

polos) de acordo com levantamento técnico realizado in loco, paralelamente ao diagnóstico 

participativo com análises das percepções sociais sobre o setor de saneamento. 

 

Etapa 3: Estratégias de Ação 

Produto 5 – Prognóstico e Planejamento Estratégico: Elaboração de prospectiva estratégica 

compatível com as aspirações sociais e com as características econômicas e sociais do 

município; compilação e armazenamento de informações produzidas, utilizando o sistema de 

informações para auxílio à tomada de decisão.  

Produto 6 – Programas, Projetos e Ações: Detalhamento das medidas a serem tomadas por meio 

da estruturação de programas, projetos e ações específicas para cada componente do setor de 

saneamento hierarquizadas de acordo com os anseios da população; compilação e 

armazenamento de informações produzidas, utilizando o sistema de informações para auxílio à 

tomada de decisão.  

Produto 7 – Plano de Execução e Procedimentos para Avaliação da Execução do Plano: 

Elaboração de programação de implantação dos programas, projetos e ações em horizontes 

temporais de curto, médio e longo prazo estimando e identificando as fontes de recursos 

necessários para a execução do PMSB e definição da metodologia, sistemas, procedimentos e 

indicadores para avaliação da execução do PMSB e de seus resultados. Inclusão de 

procedimentos automatizados para avaliação dos indicadores no sistema de informações, para 

auxílio à tomada de decisão.  
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Etapa 4: Avaliação e Revisão Final 

Produto 8 – Projeto da Minuta do Projeto de Lei 

Foi elaborada a minuta do projeto de lei, em conformidade com a técnica legislativa e 

sistematizada de forma a evitar contradições entre os dispositivos inseridos no PMSB com as 

demais normas vigentes. Essa minuta foi submetida à discussão com a população, em evento 

especialmente convocado para este fim. Neste evento foi concluída a versão final do plano e 

encaminhada à Câmara de Vereadores. 

Ao final de cada etapa, foram realizadas audiências públicas, onde foram apresentados os 

produtos para apreciação e consulta. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico tem como objetivo principal promover o acesso 

universal aos serviços de saneamento básico, à saúde e à qualidade de vida e do meio ambiente. 

Para isso, torna-se necessário organizar a gestão e estabelecer as condições para a prestação 

dos serviços de saneamento básico com integralidade, regularidade e qualidade. Propor soluções 

através da análise e construção de alternativas para a gestão dos serviços públicos de 

saneamento e tecnologias de infraestrutura urbana; Promover a participação da comunidade e 

dos diversos segmentos da sociedade em todo processo de elaboração do Plano. 

Diante do exposto e da realidade dos nossos municípios, o Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Regional dos Lagos Maranhenses – CONLAGOS e o Consórcio Intermunicipal 

de Desenvolvimento Regional dos Vales do Turi e Gurupi – CONTURI surgiram como opção para 

prestar assessoria técnica na elaboração do PMSB, que deve abranger todo o território do 

município, suas áreas urbanas e rurais (inclusive áreas indígenas, quilombolas e tradicionais) 

considerando os conteúdos mínimos definidos na Lei Federal nº 11.445/07 em um horizonte de 

planejamento de 20 (vinte) anos e sendo revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 

(quatro) anos.  

Os dois consórcios citados acima, auxiliaram 16 municípios na elaboração do PMSB, destes, 6 já 

finalizaram e tiveram suas Leis aprovadas. No processo de elaboração, foram criados os Comitês 

de Coordenação e Execução, foram realizadas visitas técnicas para levantamento de campo, 

onde a população foi consultada sobre os problemas existentes em relação aos componentes do 

saneamento, alem disso, foram realizadas quatro audiências públicas, sendo a última para 

aprovação do Plano. 

Na tabela 1, podemos observar a predominância dos municípios que fazem parte do CONLAGOS. 
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Tabela 1 – Municípios auxiliados na elaboração do PMSB 

Município Consórcio Pertencente 
Anajatuba CONLAGOS 

Cajapió CONLAGOS 

Cantanhede CONLAGOS 

Godofredo Viana CONTURI 

Lago Verde CONLAGOS 

Matinha CONLAGOS 

Monção CONLAGOS 

Olho D’Água das Cunhãs CONLAGOS 

Passagem Franca CIDR SERTÃO 

Penalva CONLAGOS 

Peri-Mirim CONLAGOS 

Santa Helena CONTURI 

Santa Luzia do Paruá CONTURI 

São Pedro dos Crentes CONDERSUL 

São Vicente Férrer CONLAGOS 

Vitorino Freire CONLAGOS 

 

 

CONCLUSÃO 

O estudo feito para este trabalho foi baseado na experiência dos consórcios públicos 

intermunicipais maranhenses, os quais seguem os requisitos mínimos estabelecidos na Lei nº 

11.445/2007, e que adotaram metodologias e procedimentos adequados para elaboração e 

aprovação dos Planos Municipais de Saneamento Básico no Estado do Maranhão, visando a 

melhoria na qualidade de vida da população. 

Assim, sressalta-se a importância do papel dos consórcios na assistência técnica dos municípios 

que são desprovidos de corpo técnico qualificado disponível para atuação no campo da gestão e 

universalização dos serviços de saneamento. 

Este trabalho mostrou as deficiências do Estado do Maranhão em relação ao saneamento básico, 

que mesmo com a atuação dos consórcios públicos como um instrumento efetivo de uma política 

pública, boa parte do Estado encontra-se precário, pois de 217 municípios, somente 16 buscaram 

auxilio para elaborarem seus Planos Municipais de Saneamento Básico.  
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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo expor a experiência do município de Penápolis (SP) 

relativo às práticas de gestão efetivas na gestão de saneamento ambiental para o alcance de 

100% de abrangência na universalização dos serviços de água, esgoto e resíduos sólidos na área 

urbana do município. Será demonstrado as boas práticas de gestão adotada pela autarquia a fim 

de alcançar o acesso dos serviços de saneamento mesmo para a parcela da população que está 

em condições socio-econômicas vulneráveis a situação econômica em que está inserida na 

sociedade.  

Palavras-chave: saneamento ambiental, gestão para universalização e abrangência saneamento 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 ASSEMAE - Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento 1417 

INTRODUÇÃO 

O Departamento Autonomo de Água e Esgoto de Penápolis (DAEP), historicamente, ao longo de 

seus 44 anos, sempre pautou na realização de políticas públicas voltadas para o acesso aos 

serviços com práticas que garantem o saneamento básico como direito de todo. 

A definição do conceito de universalização possui variáveis técnicas, sociais, políticas e 

econômicas (GALVÃO JUNIOR, 2008). E, dentre o conceito, este trabalho aborda o acesso aos 

serviços de saneamento na questão sócio-econômica do município de Penápolis, uma vez que o 

mesmo possui abrangência de acesso aos serviços em 100% de água tratada e distribuida, 100% 

de esgotos coletados e tratados e 100% de resíduos sólidos coletados e com destinação final 

adequada. 

Considerando que as políticas públicas de saneamento são de extrema necessidade para a 

população e tem correlação direta com a saúde preventiva das comunidades, este trabalho tem o 

objetivo de mostrar as práticas de gestão de uma autarquia municipal para atender os princípios 

da universalização dos serviços de saneamento em conformidade com a Lei Federal Nº 

11.445/2007 em que tem como definição que a universalização consiste na ampliação do acesso 

de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, disseminando o modelo de gestão 

praticado a fim de que outras organizações possam analisar e utilizar de práticas de gestão para 

melhoria de seus processos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Visando a universalização de acesso aos serviços de saneamento, o DAEP implantou, ao longo 

dos anos, varias ações sociais para garantir o acesso ao saneamento visando a universalização 

por meio da inclusão social, dentre eles destacam: Programa de Isenções para Aposentados e 

Pensionistas, Programa de Isenções para Entidades Assistenciais e Programa “AGUA PARA 

TODOS”. 

O Programa de Isenções baseia-se em critérios em que os imóveis que se encaixam nos 

requisitos estabelecidos no artigo 262 do Cógido Tributário - Lei Municipal 777 de 1998, tem 

direito a descontos na tarifa de água e esgoto, sendo que é feita uma análise social antes de 

adquirir o beneficio, sendo esta realizada por um profissional da área de Assistência Social da 

autarquia. 

Destaca- se o Programa Água para Todos que tem como princípio a universalização dos serviços 

para as pessoas em situação emergencial e temporária que não estão conseguindo efetuar o 

pagamento de suas contas de água e esgoto mas que não podem ficar sem o acesso ao 

saneamento. 

O acesso ao programa depende de avaliação da assistente social da autarquia e, posteriormente, 

o caso é analisado por uma Comissão especifica criada para este fim, sendo composta por 
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representantes de entidades assistenciais. Após a aprovação do pedido, o direito de isenção do 

munícipe requerente geralmente e de no máximo três meses, podendo variar dependendo do 

caso analisado.  

O foco do projeto é a população carente que não dispõem de recursos mesmo que 

momentaneamente para manter a prestação dos serviços de saneamento básico. Para esta 

situação a assistência social tem mecanismos dispostos em lei municipal que auxiliam a 

população carente no que se refere à concessão de prazos para pagamento das contas vencidas 

sendo que todo e qualquer requerimento fica arquivado para servir até mesmo como parâmetro 

nas decisões e garantir que não se tenha uso de má fé por parte do munícipe, fato este que 

também é verificado em visita domiciliar a que a assistente social tem que efetuar para monitorar 

as concessões de pedidos de prazo e isenções.  

As isenções estão bem claras na lei municipal Cógido Tributário - Lei Municipal 777 de 1998 na 

qual dita todas as regras de como atuar. Os aposentados ou pensionistas maiores de 60 anos 

poderão recorrer ao beneficio no atendimento da autarquia  assim que o necessitar por motivo de 

força maior, ficando a cargo da assistência social avaliar e monitorar o caso com visitas 

domiciliares regulares. 

A isenção se estende a entidades filantrópicas desde que estas requeiram e apresentem a 

documentação necessária, porque a autarquia considera importante que as entidades mantenham 

suas funções sociais e se esta não dispõe de meios para pagar a prestação de serviço e 

comprove suas dificuldades nada mais justo auxiliar outro instrumento de grande importância 

social. 

Pensando desta forma e para garantir que todos tenham acesso à água, principalmente à 

população mais carente nada mais justo que a sociedade participe deste serviço de cidadania. 

Quando o programa foi lançado a população foi convocada para participar do projeto “água para 

todos” através da divulgação na mídia e visitas por voluntários do município, aos empresários e 

população, e aqueles que se sensibilizaram doam a quantia que julgam necessária em conta de 

água para um fundo que auxilia as pessoas carentes e que vivem em extrema pobreza, não 

excluindo o direito destas pessoas ao uso da água. A doação é feita voluntariamente pelos 

cidadãos que assinam um Termo de Adesão e a partir do próximo mês vem descontado o valor 

definido por ele nas contas de águas, sendo que pode varia de R$ 1,00 até a quantia que quiser 

dispor mensalmente. 

Desta forma, percebe-se que as práticas utilizadas pelo DAEP são de fácil aplicabilidade com 

clareza no objetivo principal, daí o êxito na sua efetividade. Ressalta-se ainda que o DAEP utiliza 

um modelo aplicável a qualquer porte de organização uma vez que trata-se de ações 

desenvolvidas com expertise interna para solucionar problemas da área de saneamento voltadas 

para o atendimento do cidadão-usuários dos serviços de água, esgoto e resíduos sólidos. 
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RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Em 2016, o DAEP teve um dispêndio de R$ 1.840.904,34 com isenções concedidas sendo que 

este valor equivale a 7,2% do total da receita anual da autarquia. Tal subsídio é custeada pelas 

tarifas de água e esgotos arrecadadas mensalmente e também pela contribuição voluntária “Água 

Para Todos” na qual usuários fazem doação mensal na conta de água.  

O resultado mais significativo é o envolvimento que a autarquia tem com a sua responsabilidade 

social e isto é comprovado pelos registros de 1.023 atendimento em diversas atividades do DAEP 

realizado em 2016, conforme demonstrado na Tabela 1.  

 

 

Tabela 1 – Atendimentos da Assistencia Social no ano de 2016 no município de Penápolis. 

Mês 

Pedido de concessão 
de isenções 

(aposentados, 
pensionistas e idosos) 

Pedidos de 
prazos no 

pagamento 
de contas 

Pedidos 
de 

caçambas

Atendimento 
do Programa 

Água para 
Todos 

Outros  
(encaminhamentos 
PMP, informações, 

parcelamentos, outros) 

TOTAL

Jan 14 25 0 1 13 53 

Fev 8 0 0 0 46 54 

Mar 10 6 0 3 24 43 

Abr 6 24 0 25 21 76 

Mai 4 79 0 14 15 112 

Jun 7 106 0 7 16 136 

Jul 12 75 0 2 14 103 

Ago 10 36 0 15 18 79 

Set 8 30 0 12 16 66 

Out 8 40 0 7 21 76 

Nov 10 65 0 7 29 111 

Dez 11 63 0 9 31 114 

TOTAL  108 549 0 102 264 1.023 

Média anual 9 46 0 9 22 85 

 

 

Quanto às isenções instituídas por lei municipal, na Tabela 2 está demonstrado um quantitativo de 

usuários beneficiados somando o valor de R$ 1.837.141,27 no ano de 2016, que demonstra o 

comprometimento de 7,2% do total da receita total arrecadada da autarquia sendo um valor 

signficativo para a autarquia.  
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Tabela 2 – Isenções de tarifa de água e esgoto e Taxa de Coleta de lixo concedidas no ano 

de 2016 no município de Penápolis. 

Isenções concedidas Descrição Total 

Imóveis Prefeitura  

Quantidade de ligação 4.311 

Volume (m3) 132.507 

Tarifa Água/Esgoto R$ 1.030.128,21 

Taxa  Coleta de Lixo R$ 46.472,26 

Entidades   Assistenciais 

Quantidade de ligação 288 

Volume (m3) 29.878 

Tarifa Água/Esgoto R$ 289.136,86 

Taxa  Coleta de Lixo - 

Aposentados e Pensionistas 

Quantidade de ligação 10.340 

Volume (m3) 94.637 

Tarifa Água/Esgoto R$ 468.177,88 

Taxa  Coleta de Lixo R$ 3.226,06 

TOTAL GERAL 

Quantidade de ligação 14.939 

Volume (m3) 257.022 

Tarifa Água/Esgoto R$ 1.787.442,95 

Taxa  Coleta de Lixo R$ 49.698,32 

TOTAL DE ISENÇÕES R$ 1.837.141,27 

RECEITA TOTAL - DAEP R$ 25.470.208,58 

% ISENÇÕES SOBRE A RECEITA 7,2% 

 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que o DAEP promove a inclusão social de forma democrática e adota práticas de 

gestão de atuação efetiva e com afinco neste segmento a fim de atender o requisito da 

universalização dos serviços de saneamento. O fato do usuário dos serviços não poder pagar pela 

prestação do serviço por um determinado tempo não implica necessariamente no cancelamento 

da prestação deste serviço desde que ajam mecanismos disponíveis para auxiliar este 

contribuinte de forma justa com ele e com a sociedade.  
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RESUMO  

A necessidade de adotar medidas sustentáveis trouxe consigo o conceito de utilização racional 

dos recursos financeiros, sociais e econômicos. Este trabalho apresenta os resultados de uma 

análise comparativa entre os ressarcimentos judicial e administrativo, sendo que o primeiro é 

considerado não sustentável. Por meio de análise de dados obtidos entre 2013 e 2016, observou-

se que o ressarcimento administrativo  trouxe uma economia de 50% tornando a empresa 

sustentável, já que os recursos economizados podem ser reinvestidos na própria empresa, 

principalmente em projetos de longo prazo. Além disso, a negociação amigável é uma ótima 

ferramenta para melhorar a imagem da empresa, junto aos clientes e aos diversos setores da 

sociedade. 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Ressarcimento de Danos, Intangível, DVA. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde muito tempo a empresa sofre com os altos custos judiciais de ressarcimento de danos 

quando esta demanda é realizada pelo meio judicial. O trabalho realizado na defesa destes 

eventos não contribuem de forma sustentável nem agrega valor ao negócio, mas simplesmente 

para a defesa da entidade. 

Vejamos abaixo, os custos que normalmente incidem nas ações de pleito judicial e que podem ser 

economizados no novo modelo de negócio: Custas judiciais (1% do valor da causa), dano moral, 

perícias, cálculos, taxas de diligências, emolumentos, honorários advocatícios, encargos fiscais, 

atualização monetária desde o início do evento, juros, impostos e honorários de peritos judiciais 

(contadores, engenheiros etc). 

Este novo modelo é embasado pela Constituição Brasileira, onde “a descentralização 

administrativa está alicerçada na autonomia e profissionalização, vinculada também à eficiência e 

à economicidade administrativa” (LEMOS, 2005, p.3). 
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Desta forma, entendemos que a tratativa do ressarcimento de danos não precisa ser efetuada 

absolutamente pelo judiciário ou órgãos reguladores. Temos na literatura da Administração 

Pública que as empresas de economia mista são "independentes".  

Assim, apenas um meio de denotar a sua autonomia reforçada, que, todavia, é, como toda 

autonomia, por definição limitada. (ARAGÃO, 2002 p.150). Limitação esta oferecida nos valores 

tarifários da ARES- PCJ. 

A partir da autonomia oferecida a Sanasa, e com o objetivo de  diminuir os custos judiciais, trazer 

benefícios ao consumidor afetado pelo dano, e ainda melhorar a imagem e índices econômicos da 

empresa o ressarcimento de danos passou a ser tratado na esfera administrativa e não mais na 

judicial. 

Este modelo visa contribuir com o tripé da sustentabilidade, composto pelas seguintes áreas: 

social, econômica  e ambiental. Existe um concatenamento entre elas, uma move a outra, são 

fomentadas entre si. 

A partir desta alteração, este trabalho aborda a oscilação dos custos judiciais versus 

administrativos, para construir uma Sustentabilidade Financeira, bem como, verificar se houve 

impacto no valor empresarial. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A fim de garantir a sustentabilidade financeira da entidade, identificamos que existia um alto custo 

com processos judiciais, com o pleito de ressarcimento de danos, cujo cidadãos que se sentiam 

lesados abriram um processo judicial para ser ressarcido.  

A partir de informações obtidas de advogados da empresa, foi possível elaborar a figura 1, 

denominada “custograma”, a fim de ilustrar que os custos oriundos das ações de ressarcimento de 

danos não agregam valor. 

 

Figura 43 - Custograma comparativo do ressarcimento judicial e do ressarcimento 
administrativo 
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De forma oposta, o modelo sustentável de ressarcimento de danos oferecido no modelo 

administrativo valoriza a empresa. A economia gerada neste formato tem como característica, 

retroalimentar a cadeia e torná-la sustentável. 

A nova proposta considera o montante de 100% como sendo o valor que seria pago na esfera 

judicial, do lado esquerdo da figura 1. E, ao adotar o ressarcimento administrativo, lado direito, 

50% deste valor é pago ao consumidor e os outros 50% são reinvestidos na empresa. 

Segundo a literatura contábil, os cinco parâmetros para medir a valorização da empresa, 

denominado intangível, é através da satisfação dos clientes dos clientes com relação a qualidade 

do produto, valor econômico agregado, satisfação dos empregados, imagem da organização e 

índice de aceitação da empresa junto a comunidade local. 

Neste trabalho, observamos a economia financeira e conservamos a missão da empresa com o 

aumento do intangível e da DVA (Demonstração do Valor Adicionado). Uma empresa que se 

preocupa em resolver questões de forma rápida e eficaz, tende a gerar mais valor agregado. 

Apesar desta observação jurídica indicar ganhos financeiros para a entidade por meio de uma 

nova postura jurídico-administrativa e dados internos no setor de ressarcimento da Sanasa, a 

pesquisa foi realizada a partir de dados obtidos das Demonstrações Financeiras anuais.  

O período compreendido para a análise, levou em consideração os dados de pagamento antes e 

depois da aplicação da nova modalidade de ressarcimento, ou seja, antes era por meio de ação 

judicial, com custo maior e, depois, com a aplicação a utilização da esfera administrativa. 

Desta forma, foi possível testar a veracidade da hipótese de que a utilização de ferramentas 

sustentáveis, de longo prazo, como o ressarcimento agrega valor à empresa como aumento do 

intangível e da DVA. 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

Apoiada na Constituição Federal e na bibliografia de Lemos (2005), a entidade deve buscar 

eficiência e economicidade. Nesta linha de raciocínio que o ressarcimento de danos na esfera 

administrativa trouxe desdobramentos. Podemos observar diferenças entre os valores antes e 

depois da aplicação da nova conduta. 

 

Tabela 1 – Comparação ano a ano entre os valores de ressarcimento, que são solicitados e 
seriam pagos judicialmente e efetivamente pagos no administrativo. 

Ano 
Valor apresentado pelo requerente 

para ressarcimento (R$) 
Valores indenizados 

(R$) 
Redução (%) 

2013 807.302,18 439.506,29 54,4 

2014 2.943.310,42 1.527.965,4 51,9 

2015 1.668.008,16 739.722,01 44,3 

2016 2.320.471,55 1.042.711,97 44,9 

TOTAL 7.739.092,31 3.749.905,67 48,4 
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Os valores da segunda coluna, são os pedidos do requerente que seriam indenizados em sua 

totalidade, caso o pedido fosse na esfera judicial. Já a terceira coluna apresenta os valores pagos 

pela Sanasa mediante tratativa neste novo modelo de negócio. 

 Assim, a empresa economizou cerca de 50% dos valores, já que tratam-se de casos com culpa 

comprovada da empresa e por isso, haveria este desembolso de qualquer forma. Diante desta 

economicidade, a Sanasa valoriza o ressarcimento não judicial e, desde a implantação do 

procedimento administrativo em 2013 o número de ações cíveis vem caindo progressivamente. 

Seja em quantidade de processos como em valor monetário. As solicitações são prontamente 

atendidas de forma administrativa. Em consequência, neste mesmo período analisado, as 

variáveis Intangível e DVA, as quais refletem o valor da empresa tiveram um aumento 

significativo, como podemos verificar abaixo. 

 

Tabela 2 – Resumo dos resultados obtidos com o valor empresarial (Intangível e DVA) 

Ano 
Número de processos 

cíveis  

Ações cíveis 

(R$ mil) 
Intangível (R$ mil) DVA (R$ mil) 

2013 36 1.108 23.287 400.503 

2014 34 964 28.137 403.942 

2015 27 876 28.551 417.168 

Resultado Queda Queda Aumento Aumento 

 

Na tabela acima, podemos encontrar uma relação inversamente proporcional entre as variáveis 

que estão expressas em (R$ mil). Quando há queda de um mil reais em processos, aumenta em 

vinte e dois mil reais e setenta e um mil reais o intangível e a DVA respectivamente. 

Temos a seguinte proporção: (-1) x (22) x (71). 

As diferenças encontradas ao aplicar o ressarcimento de danos é que  este novo modelo agrega 

valor à marca e contribui com a satisfação dos clientes. Tais investimentos só foram possíveis 

devido a economicidade gerada no ressarcimento administrativo. 

De forma prática e econômica uma solicitação administrativa para reparação de danos pode ser 

realizada na própria Sanasa, evita os gastos processuais que não são revertidos a empresa. Este 

modelo sustentável é de grande valia ainda mais para uma empresa de saneamento. 

“A sustentabilidade se aplica a várias áreas. Principalmente nas quais esses recursos são 

escassos.” (CAVALCANTI, 2014). Este aspecto é importante no trabalho desenvolvido, pois, 

segundo ibid., trás como implicações, a escassez de recursos naturais e financeiros, a água e o 

dinheiro.  
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O ressarcimento de danos é uma ferramenta  para economizar estes recursos, ambiental e 

financeiro, pois ambos são finitos. A Sanasa tem como sua principal matéria-prima, a água, dela 

provém a principal receita financeira, direta ou indiretamente. 

Temos como fator limitante a aplicação generalizada deste recurso administrativo, afim de 

economizar e não dar importância a ações judiciais. Outro ponto é que o recurso economizado de 

fato seja destinado aos investimentos de longo prazo. 

Para que a utilização deste recurso seja perene e sustentável , recomendo que os procedimentos 

de ressarcimento não sejam apenas eficientes, mas também, eficazes. Da criação de um setor 

que reavalie os casos, afim de identificar se os atos falhos culminaram com o ressarcimento foram 

solucionados. 

 

CONCLUSÃO 

Assim, comparando os dois tópicos, podemos verificar que o ressarcimento de danos na esfera 

administrativa é mais econômica para a empresa, tornando-a sustentável, já que os recursos 

economizados podem ser reinvestidos na própria empresa, principalmente em projetos de longo 

prazo. 

A sustentabilidade financeira é alcançada gastando-se menos e investindo o máximo possível em 

projetos sustentáveis, como capacitação, entre outros benefícios para os funcionários, clientes e 

fornecedores. 

Observamos que a negociação amigável é uma ótima ferramenta para melhorar a imagem da 

empresa. 
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