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A crise hídrica que afeta algumas regiões do Brasil e 
que se manifesta de forma mais aguda em partes do 
Sudeste e quase todo o Nordeste, mas que também in-
clui o Distrito Federal e até o Norte, está intimamente 
relacionada com as mudanças climáticas e com o acele-
rado processo de urbanização que atinge algumas regi-
ões. Mas pouca gente se dá conta disso. 

A questão das mudanças climáticas, que ganhou for-
ça após a assinatura do Acordo de Paris, ainda está mui-
to distante da maior parte da população brasileira, que 
não faz a menor idéia do que seja Gases de Efeito Estu-
fa (GEE), quais são as fontes de emissão desses gases e 
quais as implicações que essas emissões têm sobre o 
nosso modo de vida cotidiano.

Nem mesmo a imprensa tem dado muita atenção a isso 
e a prova é que pouco foi noticiado sobre os resultados da 
conferência do clima COP 23, realizada em Bonn, na Ale-
manha, em novembro de 2017, a qual tentou estabelecer 
avanços para as metas estabelecidas no Acordo de Paris. 

Importante lembrar que a crise hídrica é apenas um 
dos aspectos dos efeitos das mudanças climáticas, que 
têm sido catastróficos para a humanidade. Há também 
os fenômenos que causam inundações, incêndios, des-
truição. As tempestades, os furacões, as secas, são cada 
vez mais freqüentes. Os níveis de dióxido de carbono 
na atmosfera são os mais altos em oito séculos. Isto sig-
nifica que os esforços no sentido de mitigar as causas e 
os efeitos das mudanças climáticas são um imperativo 
na atualidade e isto requer medidas concretas para re-
duzir as emissões de GEE e promover adaptações nos 
processos de produção e nos modos de vida das pes-
soas. Requer, também, o aporte de recursos financei-
ros suficientes para suportar a adoção dessas medidas, 
além do comprometimento efetivo por parte de lide-
ranças de governos e da sociedade. 

O preço da crise hídrica 
No que diz respeito à urbanização, este parece 

ser um caminho sem volta, já que cerca de 80% da 
população mundial hoje habita nas cidades. Mes-
mo países com grandes áreas territoriais, como 
EUA, China e Brasil, o nível de concentração de 
pessoas nas cidades é muito elevado. Para com-
plicar, em países como o Brasil o crescimento da 
urbanização é feito de forma desordenada, sem 
qualquer planejamento. Brasília talvez seja um 
bom exemplo neste sentido. Embora tenha sido 
uma cidade planejada do ponto de vista arquite-
tônico, aparentemente não se previu que sua po-
pulação passaria, em apenas 57 anos, de 0 para  
3 milhões de pessoas. 

A consequência natural desse crescimento de-
sordenado é uma disputa pelos recursos naturais 
disponíveis, como a água. O que acaba levando à 
escassez. Neste caso, as mudanças climáticas – que 
provocam alterações nos regimes de precipitação 
pluviométrica – é apenas uma parte pequena do 
problema. De fato, a escassez é causada pelo cres-
cimento acentuado do consumo, pela poluição dos 
mananciais próximos às zonas urbanas e pela falta 

de áreas para reservação. 
Isto quer dizer que a es-

cassez hídrica em algumas 
zonas altamente urbaniza-
das poderá se tornar um 
problema crônico nos pró-
ximos anos, cuja solução 
vai custar muito caro. Tanto 
do ponto de vista financei-
ro quanto ambiental.

Francisco Alves, Editor
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As lições aprendidas com a crise hídrica

O alerta é feito por Mônica Porto, Secretária Ad-
junta de Saneamento e Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo, para quem “o desafio 

é aprender a conviver com extremos nunca antes 
enfrentados. Na questão do abastecimento está a 
questão da segurança hídrica para garantir água à 
população e às atividades industriais/econômicas. 
O Brasil é um país urbano, com grandes contingen-
tes populacionais a serem abastecidos e com pou-
cas alternativas de ação. É preciso preparar as cida-
des para atuações emergenciais de seca, aumentar 
a segurança hídrica com o reforço ou aumento da 
infraestrutura de reservação e assegurar um maior 
envolvimento e conscientização da população nas 
situações de crise/estresse hídrico”, observa. 

A crise hídrica, que afetou fortemente São Pau-
lo há pouco tempo, hoje está sendo desafiadora 
também para a região Nordeste – onde a escassez 
de água, que sempre foi um drama, está se agudi-
zando com a redução dos índices de precipitação 
pluviométrica – e para o Distrito Federal, que en-
frenta cada vez mais dificuldades para abastecer 
uma população crescente. 

O Brasil precisa se preparar para enfrentar cenários  
desafiadores de estresse hídrico, como o que ocorreu na 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) em 2014/2015, 
quando houve o colapso do Sistema Cantareira.  { }   Mônica Porto

  Início da recuperação do Sistema Cantareira

Mara Fornari / Francisco Alves
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Os exemplos do Nordeste
Já na região Nordeste do País estão sendo ado-

tadas algumas medidas, como a prática de gestão 
das águas do Sistema Curema-Açu, bacia hidro-
gráfica que atende aos estados do Rio Grande do 
Norte e Paraíba. 

Segundo Josivan Cardoso Moreno, presidente 
do IGARN (Instituto de Gestão das Águas do RN), 
o modelo de gestão visa promover uma interação 
institucional, através do estabelecimento de um 
sistema permanente de diálogo na tentativa de 
adaptar o uso para todas as atividades pois, se-
gundo disse ele, “as regiões têm capacidade de 
ofertar água mas falta a infraestrutura necessária 
para a sua condução”. 

Em seis anos de seca, afirmou Moreno, o diá-
logo compartilhado entre os entes abordou, en-
tre outros aspectos, a fragilidade na governança 
e a tendência a uma gestão de “abre/fecha” que 
vem ajudando na manutenção da operação dos 

sistemas, mesmo nas ocasiões mais críticas do ní-
vel dos reservatórios, como no colapso da aduto-
ra Manoel Torres (Piranhas-Caicó), acontecido em 
setembro de 2016. 

Numa resolução conjunta entre diversos ór-
gãos, foram então adotadas ações de valoração 
do uso da água, priorizando o consumo humano 
e a dessedentação de animais, impedindo a irri-
gação numa faixa de 140 Km. Também foi preciso 
regrar o uso do rio Açu, na região salineira, que 
detém 25% do PIB do Estado. Atualmente, 77 ci-
dades enfrentam sistema de rodízio para atenuar 
os conflitos da seca. 

Fazendo um balanço geral da situação, Moreno 
afirmou que “o modelo de gestão é extremamen-
te adaptável e possível, desde que haja um diálo-
go técnico e político – as ações precisam ser obri-
gatoriamente compartilhadas, com sentimento e 
entendimento para a dignidade humana, com o 
propósito do bem comum”. E para garantir o su-
cesso do programa, as ações devem ser plane-
jadas num horizonte de longo prazo, visando à 
segurança hídrica x mudanças climáticas e a im-
plantação de soluções inovadoras.

Na RMSP, segundo Paulo Massato Yoshimito, 
diretor da área Metropolitana da Sabesp, “a crise 
proporcionou melhor gestão na companhia, com 
o envolvimento e visão sistêmica de vários depar-
tamentos, inovação e competência técnica. Mas 
boa parte dos esforços foi direcionada ao com-
bate às perdas na distribuição, como o ajuste da 
macromedição – 54% da rede de distribuição de 
água na PMSP está coberta por VRPs (Válvulas Re-
dutoras de Pressão)”. 

Também durante a crise, salientou o dirigente da 
Sabesp, o Programa de Bônus, implantado em mar-
ço de 2014, incentivou o uso consciente de água e 
a consequente redução do consumo com a tarifa 
de contingência (ônus), implantada em fevereiro 
de 2015. O custo total dos programas foi de R$ 650 
milhões e a economia total de água, no período, foi 
de 332 milhões m³. O consumo residencial por eco-
nomia em 2015 chegou a 10,1 m³/mês.

Quanto às obras para reforço no abastecimen-
to, estão para ser entregues em 2018 o Sistema 
Produtor São Lourenço, a Inteligação Jaguari-Ati-
bainha e o Bombeamento Itapanhaú-Biritiba, que 
elevarão a segurança hídrica de 95% para 98%.

  Paulo Massato, da Sabesp

  Josivan Cardoso Moreno, do IGARN

  Alternativa de disponibilização de água durante a Seca no Nordeste
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No Ceará, para enfrentar a crise hídrica a Cage-

ce elaborou um Plano de Convivência com a Seca, 
que resultou na criação de um comitê e um gru-
po de contingência, na melhoria dos mananciais 
subterrâneos, no fornecimento de água tratada 
através de carros pipas do programa de comba-
te à seca e na adoção de novas tecnologias para 
tratamento de água, como dessalinização e reuso. 

Segundo Helder Cortez, diretor de Negócios 
do Interior da Cagece, para que a população das 
comunidades rurais do Ceará não ficasse preju-
dicada com a falta de abastecimento de água no 
longo período de estiagem, algumas ações foram 
adotadas pela Cagece em parceria com o SISAR, 
uma ONG formada por associações comunitárias. 
Dentre as ações estão a gestão compartilhada dos 
serviços de abastecimento de água, iniciativa que 
prioriza e fomenta o modelo de gestão susten-
tável e participativa. “Isso implica na capacidade 
de resiliência do homem do campo frente às mu-

danças climáticas, que cada vez deverão ser mais 
extremas, e na garantia de sua sobrevivência na 
realidade local, sem anseios da evasão da zona ru-

  Helder Cortez, da Cagece

  Perfuração de poço pela Cagece

ral pelo desabastecimento e as problemáticas que 
essa falta de água pode acarretar. Tendo em vista 
a expertise para a aplicabilidade das ações toma-
das na área de estudo através da prática do SISAR, 
como modelo de sucesso por ora comprovado, o 
Estado deverá propor a disseminação do modelo 
de gestão para as demais regiões do País”, indicou 
Cortez.

Apesar do período longo de estiagem no Esta-
do do Ceará, o SISAR da bacia do Acaraú e Coreaú 
conseguiu, até os dias atuais, manter todas as co-
munidades filiadas ao seu quadro abastecidas.

ÍNDICE
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No Distrito Federal, de acordo com Maurí-
cio Luduvice, presidente da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito Federal – 
Caesb, a crise hídrica, motivada por uma alte-
ração inusitada no regime das chuvas – nor-
malmente há cinco ou seis meses de seca e o 
resto do ano chuvoso, o que não ocorreu em 
2016 – pegou todos de surpresa. 

Ele informa que os dois principais reser-
vatórios que abastecem a capital do País – o 
sistema Descoberto e o Santa Maria – estão 
enfrentando problemas com a falta de chu-

Distrito Federal 

vas. O primeiro tem grande tendência agrícola 
e o segundo fica dentro de um parque nacio-
nal.  “Em 2016, quando o nível do reservatório 
de Descoberto chegou a 56%, a Caesb iniciou 
uma série de ações, inclusive a implantação 
do sistema de rodízio na distribuição de água 
(ainda na temporada de chuvas) para poder 
garantir o abastecimento até agora. Também 
foram enfatizadas as campanhas sobre o uso 
consciente da água, a redução da pressão diur-
na das redes e a implantação de uma tarifa de 
contingência, com percentual de cobrança de 

20% sobre o maior uso da água. Mesma di-
retriz adotada para o Reservatório de Santa 
Maria”. 

Nessa conjuntura, em março de 2017 a 
concessionária estadual deu início aos in-
vestimentos emergenciais e em outubro de 
2017 concluiu a ETA Lago Norte, a maior do 
Brasil a utilizar o sistema de tratamento por 
membranas de ultrafiltração e que trouxe 
um incremento de 60 l/s. Mas, como expli-
ca o dirigente da Caesb, “nesse período foi 
preciso enfrentar alguns desafios, como a 

  Severa estiagem em Brasília
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realização de vários processos licitatórios ao 
mesmo tempo; a concepção, projeto, espe-
cificações e aquisições de materiais; a pro-
dução interna de peças não disponíveis no 
mercado; e a implantação de planos ope-
racionais de enfrentamento à crise hídrica, 
que se somaram a uma queda de receita e 
aumento dos custos operacionais da compa-
nhia”. 

Como investimentos emergenciais, a Caesb 
realizou a integração dos Sistemas Descober-
to e Santa Maria, de forma a garantir maior 
flexibilidade da operação. No caso da ETA 
Lago Norte, a companhia conseguiu rapidez 
no processo de licitação, realizado na moda-
lidade pregão – os recursos federais vieram 
através do Ministério da Integração. As alter-
nativas permitiram à Caesb chegar ao final 
da seca com o nível dos reservatórios acima 
da curva de referência, mas os desafios con-
tinuam: além de recuperar a capacidade dos 
reservatórios, é preciso melhorar o índice de 
perdas, concluir as obras de interligação e de 
transferência entre os sistemas e terminar os 
investimentos estruturantes, tudo isso den-
tro de um ambiente de crise de credibilidade 
da empresa, que ainda tem sua competência 
questionada.  

“Mesmo assim, a crise hídrica foi um perí-
odo de aprendizado para o corpo técnico da 
Caesb, que internamente conseguiu a inte-
gração de várias áreas nas decisões a serem 
tomadas, a exemplo da importante ajuda 
recebida de outras companhias estaduais, 
como a Sabesp e a Saneago”, finalizou Ludu-
vice. 

  Preservação da mata ciliar ajuda a proteger os mananciais
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Uma ferramenta para avaliar  
os riscos de escassez hídrica

Antes assunto exclusivo da agenda ambiental, 
a questão da água, de alguns anos para cá, pas-
sou a entrar no diálogo central de várias regiões 
do País, seja pela perspectiva da escassez (como 
aconteceu em São Paulo e mais recentemente 
em Brasília), pelo conflito de uso ou pela conta-
minação/poluição, como aconteceu na bacia do 
rio Doce, com o acidente da Samarco. Outro foco 
de discussões bastante comum tem sido a dispo-
nibilidade necessária de água para estratégias de 
desenvolvimento de grandes projetos de infraes-
trutura ou para a geração de energia. 

O fato é que a questão da água passa a ser cen-
tral por várias razões, “o que nos leva a pensar 
sobre a trajetória de desenvolvimento nos níveis 
Federal, estadual e municipal para planos de lon-
go prazo de infraestrutura, de saneamento, agrí-
cola, disponibilidade para educação ou diversão 
e até em nível mais local para uso por indústrias, 
que precisam planejar a área mais adequada para 
instalar suas plantas”, salientou Mauricio Voivodic, 
diretor Executivo da WWF-Brasil, durante o lança-
mento da Ferramenta de Risco Hídrico (Water Risk 
Filter – WRF), desenvolvida globalmente pela en-
tidade em parceria com a alemã KfW/DEG, com o 
intuito de ajudar as organizações de todo o mun-
do a avaliar os riscos físicos, regulatórios e repu-
tacionais relacionados à gestão da água. A versão 
brasileira foi mapeada com dados de alta resolu-
ção para o País.

Voivodic enfatizou que o WWF Brasil está cada 
vez mais olhando as questões ambientais como 
forma de alavancar o desenvolvimento, “devido ao 
atual contexto da crise político-econômica. Acre-
ditamos que em um novo modelo o Brasil deve 

tratar a questão ambiental não apenas sob a ótica 
do custo de proteção mas também pela perspec-
tiva de oportunidades, onde o tema água passa a 
ser central”. Um ponto principal para qualificar o 
debate será o acesso à informação, possível de ser 

Mara Fornari

  Apresentação dos benefícios da ferramenta WRF
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compartilhada e utilizada pelos diversos públicos, 
sob diversos interesses e objetivos de utilização. 
Afinal de contas, a água é matéria-prima funda-
mental de diversos setores. 

A plataforma de risco hídrico desenvolvida pela 
rede WWF internacionalmente vem reconhecer a 
urgência e importância de conseguir ter informa-
ção organizada, de qualidade e com alto nível de 
confiabilidade, que permita a tomada de decisão 
por diversos públicos. Não foi feita para um úni-
co setor: serve para o setor privado planejar seus 
investimentos, para o Governo desenvolver polí-
ticas públicas, para o setor agropecuário planejar 
suas atividades. Esses são alguns exemplos, den-
tre tantos outros. 

“Desenvolver uma ferramenta global tendo a 
água como referência foi uma grande inovação, 
mas foi fundamental descer para a escala Brasil, 

detalhando ainda mais as funcionalidades com in-
formações para a tomada de decisão local. Como 
qualquer plataforma, o sucesso dela se mede pelo 
uso. O objetivo não é fazer mais uma plataforma 
sem uso para ficar hospedada em um site. E para 
ser usada ela precisa agregar valor, as pessoas 
precisam se interessar por um determinado valor, 
que entendemos que será diferente para cada um 

dos atores e que deverá ser potencializado nos di-
ferentes usos que cada setor pode encontrar para 
a ferramenta”, pontua Voivodic. 

Bernardo Oliveira, analista de Conservação da 
WWF Brasil, conta que no último ano a equipe da 
entidade se dedicou a desenvolver uma forma de 
mitigar o risco e permitir às empresas trabalhar de 
forma sustentável. 

“Desenvolver uma 
ferramenta global 

tendo a água como 
referência foi uma 
grande inovação, 

mas foi fundamental 
descer para a escala 
Brasil, detalhando 
ainda mais as fun-
cionalidades com 

informações para a 
tomada de decisão 

local."  Mauricio Voivodic
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A ferramenta começou a ser desenvolvida em 
2009, a partir de uma demanda muito especifica 
de avaliar linhas de crédito e teve um viés muito 
prático de aplicação. Muitos especialistas parti-
ciparam desse desenvolvimento de modelo de 
risco, assim como empresas parceiras do WWF, 
avaliando o que fazia sentido e o que precisava 
ser melhorado. A primeira versão online foi ao ar 
em 2012 e após esse período de amadurecimen-
to dentro de uma visão mais global, começou a 
fase de regionalização dos dados, mais detalhada 
e precisa dentro de demandas locais. 

De acordo com Oliveira, são avaliadas três di-
mensões do risco: o físico, relacionado a questões 
ambientais, “de que forma isso pode impactar as 
empresas”; o risco ocupacional – “de que forma a 
companhia está exposta a isso”; e o risco regula-

tório. As três dimensões são avaliadas sob a pers-
pectiva do risco relacionado à bacia, o que varia 
de negócio para negócio e para cada setor, e o 
risco relacionado aos aspectos de operação. No 
total, são mais de 30 indicadores para as bacias e 
mais de 60 para as empresas. 

A operação da ferramenta é simples. O risco 
relacionado à empresa é dado a partir da loca-
lização e do tipo do negócio, onde uma base de 
dados explora e mapeia os riscos locais. A outra 
dimensão de riscos é feita a partir de questioná-
rios online, sobre dados relacionados à operação. 

Oliveira relata que o processo de detalhamen-
to buscou um aprimoramento do nível de risco 

– “existem mais de 200 para commodities agríco-
las e outras dezenas para indústrias específicas, a 
base de dados foi atualizada e houve um grande 
detalhamento sobre as informações disponíveis 
de recursos hídricos no Brasil”. Outra visão am-
biental considerou o conflito de uso e os novos 
recortes das bacias, resultando numa informa-
ção mais precisa do ponto de vista do Brasil. 

Para identificar o risco físico, a WWF-Brasil con-
siderou toda a série da ANA (Agência Nacional 
de Águas) de parâmetros de qualidade da água, 
informações sobre disponibilidade hídrica, uso 
da água, além de dados de universidades, a go-
vernança dos comitês de bacia e suas atividades 
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previstas, a capacidade de monitoramento des-
sas bacias e o impacto de fiscalização das mes-
mas, assim como informações de saneamento. 
Na questão do uso, foram consideradas a forma 
de utilização da água, a presença de comunida-
des, o histórico de exposição na mídia e o his-
tórico de conflitos. O trabalho de levantamen-
to e de compilação dessas análises levou um 
ano e gerou uma grande base de dado, cujos 
indicadores podem ser consultados de manei-
ra separada. Dentre as plataformas disponíveis, 
encontram-se informações sobre os setores de 
agricultura, bebidas, papel e celulose e minera-
ção.

Oliveira volta a ressaltar que os indicadores 
podem ser acessados de forma separada, não 
sendo preciso olhar todo o Mapa de Conflito: 
“da Defesa Civil levantamos os dados de ocor-
rência de secas no Brasil na última década e isso 
foi traduzido para as bacias. Isso vai gerar rela-
tórios específicos de acordo com o diagnóstico 
da instalação da planta, resultado por carteira 
(de fornecedores) e avaliar as muitas instala-
ções que existirem. Tudo isso vinculado às in-
formações de mitigação de risco, comparando 
o que outras empresas do mesmo setor estão 
fazendo nesse aspecto. Os relatórios podem ser 
acessados diretamente na plataforma”. 

Em relação à aplicação do Water Risk no Bra-
sil, desde 2012 a plataforma já está no ar e é pos-
sível se cadastrar e fazer a avaliação da planta. 
As informações são todas sigilosas. O que fica 
no sistema são as análises. Os setores que mais 
fizeram pesquisas foram o agrícola, de bebidas 
e papel e celulose das regiões Sul e Sudeste. 

Economia verde
Um dos parceiros da WWF Brasil que abraça a causa água é o Banco do 

Brasil, que dispõe de uma linha de produtos e serviços para fomentar a 
economia verde no mercado. Segundo declarou Rogério Dias, assessor da 
Unidade de Desenvolvimento Sustentável da instituição financeira, é pre-
ciso estabelecer novos paradigmas: “a riqueza material não pode aconte-
cer tendo como custo os recursos naturais e a disparidade social. Temos 
buscado entender as principais demandas financeiras e de tecnologia dos 
setores público e privado e estamos procurando desenvolver internamen-
te algo que possa atender a essas expectativas. Trabalhamos com a lógi-
ca de baixa emissão de carbono e menos uso de recursos naturais”. Na li-
nha de investimentos do Banco do Brasil está a valorização da agricultura 
sustentável, agricultura de baixo carbono e ações de eficiência energética 
como prioridade.  

Dias conta que em 2013 o Banco do Brasil convidou diversos especialis-
tas das cadeias de valor de commodities para discutir os riscos e oportu-
nidades de seus negócios – “nessa época, a ferramenta da WWF ainda não 
estava bem adaptada no Brasil, mas o setor de soja foi um dos primeiros a 
utilizar a plataforma. Os resultados foram mapeados e os especialistas pon-
tuaram oportunidades de melhorias e de mitigação de risco”, ação muito 
importante, uma vez que o banco é responsável por 60% dos recursos que 
vão para o agronegócio no Brasil. 
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Menos Perda, mais água
Uma das preocupações e atuações do WWF-

Brasil está em diminuir os elevados índices de 
perdas de água verificados nas companhias de 
saneamento do País. Adriana Leles, assessora de 
Gestão de Sustentabilidade da Sanasa, que lidera 
o movimento “Menos perda, mais água”, da com-
panhia de saneamento da cidade de Campinas 
(SP), conta que em 1990 o índice de perdas de dis-
tribuição de água tratada na cidade era de 40% e 
de perdas de faturamento de 35%. 

Com uma eficiência de apenas 60%, a Sanasa 
decidiu atuar no enfrentamento das perdas de 
água, revendo suas estratégias – “e um investi-
mento de pouco mais de R$ 2 milhões já alterou 
esses indicadores – o índice de perdas de distri-
buição recuou para 20% em 2016 e o de perdas de 
faturamento para 12,5%. Estabilizar o índice nesse 
patamar é uma ação de engenharia que demanda 
muitos recursos e estamos trabalhando para isso”, 
informa Adriana, ressaltando que este trabalho 
será permanente dentro da companhia. 

Ao reduzir suas perdas, a Sanasa deixou de gas-
tar R$ 758 milhões em obras de infraestrutura, o 
que a impediria, por exemplo, de desenvolver o 
programa de esgotamento sanitário, que alcança 
hoje 92% de tratamento de todo o volume cole-
tado. “Com 120 mil habitantes, esse é um índice 
relevante e estamos próximos de atingir a univer-
salização no setor de esgotos, graças aos investi-
mentos em redução de perdas”, pontua a especia-
lista em sustentabilidade. 

O volume de água economizado com as 
ações implementadas chegou a 450 milhões 
de m³, praticamente metade do volume de ar-
mazenamento do sistema Cantareira. Olhando 
para as indústrias, essa quantia seria equivalen-
te ao consumo de 6,5 vezes da Braskem no Bra-
sil, uma grande indústria. 

“Nós trazemos água para o negócio dentro das 
diretrizes dos direitos humanos. Se não fizésse-
mos a gestão eficiente da água, as indústrias ins-
taladas na bacia do PCJ não teriam como fazer seu 
trabalho. Em 1994 o índice de outorga da cidade 
de Campinas era de 133 milhões m³, o mesmo de 
2016”, comenta Adriana, com orgulho. 
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Produção responsável 
A 4ª maior cervejaria do mundo, a Ambev, que tam-

bém fabrica refrigerantes e sucos, sabe muito bem a 
importância da água, matéria-prima essencial para seus 
produtos, tanto que lançou recentemente o Projeto 
AMA de água mineral, com 100% do lucro dedicado a 
financiar projetos de acesso a água no semiárido.

Beatriz Oliveira, da Ambev, ressalta que a sustentabi-
lidade entra no sonho da companhia de unir as pessoas 
por um mundo melhor, em quatro pilares com indica-
dores e metas estabelecidas: desenvolvimento, educa-
ção, resíduo zero/clima e consumo inteligente, sempre 
considerando as vertentes interna e externa. Na parte de 
resíduos, a companhia já recicla 98% dos resíduos gera-
dos internamente e mantém um programa de incentivo 
de reciclagem pós consumo; na parte de clima, possui 
iniciativas de redução interna de emissões, assim como 
na cadeia de logística e nos refrigeradores instalados nos 
pontos de consumo. 

Na gestão hídrica, a base começa com o gerenciamen-
to de risco hídrico das operações e redução do consumo 
de água nas cervejarias, ação que acontece há décadas. 
Mais recentemente começaram as iniciativas externas 
com as cadeias, comunidades e regiões que têm neces-
sidades de acesso à água. São projetos de concentração 
e recuperação de bacias hidrográficas em parceria com a 
WWF e projetos de acesso à água potável em regiões de 
escassez hídrica financiados pela AMA. 

“Nossa avaliação de disponibilidade hídrica começa 
com o monitoramento e as equipes vão além do volume 
de água, consideram vazão, tempo de operação, nível e 
condição de água subterrânea, entre outros componen-
tes de qualidade. Nas 40 operações da companhia, 49% 
do volume utilizado vêm de captações diretas e fontes 
superficiais, 42% de água subterrânea e só 8% de siste-
mas públicos de abastecimento. Isso vale para as opera-
ções existentes e para os projetos de expansão”, informa 
Beatriz.

Ao falar de riscos, ela salienta que os conceitos são 
muito parecidos com a ferramenta da WWF, consideran-
do riscos físicos (qualitativos e quantitativos), regulató-
rios e reputacionais. Cada um dos sites da Ambev avalia 
esses dados considerando as situações atual e futura, de 
forma a mitigar riscos. Da ação têm origem os projetos 
para redução do consumo de água e a priorização de re-
giões críticas para preservação de bacias hidrográficas.

Água é matéria-prima para a Ambev e a quantidade 
e qualidade são uma condição empresarial: desde 2003 
o consumo já foi reduzido em mais de 40%. A primeira 
ação foi treinamento e conscientização de todos os fun-
cionários, detalhados de acordo com a função exercida; o 
segundo ponto adotado foi a padronização, com proce-
dimentos de boa prática de consumo da água, chegan-
do aos detalhes de lavagem das garrafas, como pressão 
e quantidade de esguichos para eficiência de lavagem 
com menor consumo. O terceiro aspecto abordou a me-
dição e metas – “não adianta saber apenas quanto entra 
de água na cervejaria. É preciso saber onde está sendo 

usada, em que ponto está o maior consumo. A medição 
é setorizada por área e por tipo de equipamento. Existe 
uma meta de redução para a cervejaria e as pessoas têm 
metas individuais”, prossegue Beatriz. 

Por fim, a última questão adotada para reduzir o con-
sumo foi a tecnologia de reaproveitamento – a água de 
produto tem 100% de foco na qualidade. Para outros 
fins, limpeza, assepsia, utilidades, o foco é reaproveita-
mento e a Ambev investe em tecnologia para isso. Além 
de reaproveitar internamente, também procura usuá-
rios na região com interesse no efluente tratado através 
de tecnologia própria e absolutamente compatível para 
reutilização. “Já temos uma parceria com uma indústria 
de alumínio em seu processo de resfriamento em uma 
de nossas unidades e em Pernambuco o efluente é dire-
cionado para irrigação de uma área de cultivo de cana. E 
quando estamos em uma área de estresse hídrico essa 
pode ser uma iniciativa bastante interessante para a in-
dústria e todos os usuários da bacia”, informa Beatriz.

As iniciativas desenvolvidas internamente pela Am-
bev foram consolidadas em uma plataforma online dis-
ponível para pequenas e médias empresas que não têm 
essa estrutura e está sendo oferecida aos fornecedores, 
com resultados interessantes. 

Na parte de conservação, os projetos são para recu-
perar e preservar bacia hidrográfica. O primeiro dele foi 
realizado em parceria com o WWF no córrego Crispim. O 
projeto bacias tem como objetivo conscientizar os diver-
sos atores locais para conservação da água. A escolha da 
região leva em conta áreas de maior necessidade. É feito 
o mapeamento e monitoramento dos córregos com o 
envolvimento da comunidade e foi desenvolvido um vi-
veiro de mudas dentro da cervejaria para reflorestamen-
to de áreas críticas e um plano de recuperação da bacia. 

A iniciativa mais recente, que teve início em 2017, a 
AMA, reverte 100% do lucro para projetos de acesso à 
água potável no semiárido e também vem crescendo 
sua abrangência com a inclusão de parceiros nessa ini-
ciativa.  
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Ainda um monte de problemas, 
tanto aqui quanto lá fora
Mara Fornari

A geração diária de resíduos urbanos nos pa-
íses da América Latina e Caribe segue a mesma 
tendência de intensificação verificada globalmen-
te. Em 2016 esse volume atingiu 540 mil tonela-
das diárias e, segundo aponta o primeiro Atlas de 

Resíduos da América Latina, em 2050 o lixo gera-
do chegará a 671 mil t/dia, considerando as pers-
pectivas de crescimento de renda e de aumento 
populacional. A publicação é resultado de um 
pedido feito por ministros de meio ambiente dos 

países da América Latina e Caribe durante reunião 
do Fórum de Política Ambiental da ONU Meio Am-
biente, que sentiam a necessidade de dispor de 
uma análise preliminar de tendências e da princi-
pal situação da gestão de todos, assim como indi-
cações para desenvolvimento de políticas norma-
tivas. O enfoque regional está lançado na mesma 
estrutura e filosofia do estudo mundial, com ten-
dências de reciclagem e aspectos de governança 
e disposição final, explica Jordi Pon, coordenador 
regional de resíduos e químicos da ONU Meio Am-
biente e organizador do estudo que se deu nos 
últimos dois anos e foi elaborado por uma equipe 
editorial que levantou os aspectos de cada região.

  Descarte irregular de lixo continua sendo um dos maiores problemas do mundo

  Jordi Pon

“Por tudo isso 
é que se faz 

necessário quebrar 
paradigmas 

no setor, que pode 
se tornar uma 

economia circular, 
respeitando 

alguns princípios 
básicos...”
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De acordo com o levantamento, o índice mé-

dio de cobertura de coleta na região da América 
Latina e Caribe é superior a 90%, mas varia confor-
me o país e diminui sensivelmente nas periferias 
e áreas rurais. Um dos maiores problemas está na 
disposição final, onde 30% do total gerado, ou 
cerca de 145 mil toneladas de lixo, ainda são 
destinadas de forma e em locais inadequados.

Pon ressaltou ainda que as taxas de gera-
ção per capita estão diretamente ligadas aos 
indicadores de desenvolvimento de riqueza. 
Ou seja, os países mais ricos geram mais resí-
duos per capita, sendo a média da região de 
1 kg/hab/dia, podendo chegar até a 3,25 kg/
hab/dia. Na visão do especialista, esse será um 
dos maiores desafios: desacoplar a geração de 
resíduos à medida que os países vão se desen-
volvendo. Essa complexidade na diversificação 
da fração dos resíduos foi outro ponto abor-
dado pelo relatório, que apontou aumento de 
plásticos, embalagens, cartonados, metais e 
outros, conforme aumenta a riqueza dos paí-
ses. Outro dado importante é a dominância da 
fração orgânica, o que requer maior atenção 
de todos os países quanto ao seu tratamento.  

Quanto à coleta, o relatório aponta melhora 
dos indicadores nos últimos anos. Entretan-
to, os serviços prestados nas zonas marginais 
e rurais precisam se desenvolver e os países 
precisam contemplar em suas políticas os 7% da 

população (ou 40 milhões de pessoas) que não 
têm sequer a cobertura básica de coleta. Na hie-
rarquia da disposição de resíduos, ainda prevale-
cem as práticas inadequadas de disposição: 27% 
vai para lixões, 18% para aterros controlados, 45% 

para aterros sanitários e apenas 10% dos resíduos 
gerados são recuperados/reciclados. Além disso, 
não existem dados de prevenção. As baixas taxas 
de reciclagem (1% a 16%), de acordo com Pon, se 
devem às informações limitadas ou pouco com-
partilhadas. E ainda há predomínio da reciclagem 
informal em toda a cadeia de resíduos. 

Pon destaca que legislação existe, mas que pre-
cisa de aplicação e cumprimento. Outros desafios 

listados por ele são a crescente incorporação de 
resíduos de responsabilidade do produtor (REP) e 
importante presença do setor informal, além da 
limitada participação da população nesses pro-
cessos e a necessidade de consolidar a educação 

ambiental e a comunicação. 
Como desafios da sustentabilidade financei-

ra, Pon ressalta que prevalecem os esquemas 
de gestão financeiramente inconsistentes; que 
há desconhecimento dos custos diretos e indi-
retos da gestão de resíduos; e a prevalência dos 
modelos públicos de prestação de serviços, 
embora já se observe um aumento da partici-
pação privada em alguns países da América La-
tina e Caribe. Também há carência da cobrança 
dos serviços e o nível de logística reversa ainda 
é insuficiente. 

“Por tudo isso é que se faz necessário que-
brar paradigmas no setor, que pode se tornar 
uma economia circular, respeitando alguns 
princípios básicos, como preservar e melhorar 
o capital natural, otimizar o rendimento dos 
recursos (circulação); e na parte de eficiência 
minimizar as perdas e externalidades negati-
vas”, afirma Pon, indicando como caminhos o 
controle do lixo, com gestão adequada dos re-
síduos perigosos e a opção de incineração no 
processo de tratamento.

As recomendações de Pon incluíram ainda: 
elevar o perfil da gestão de resíduos a uma agen-
da política; alcançar taxas de reciclagem de 100%; 
encerrar todos os lixões a céu aberto; promover 
o enfoque de economia circular; melhorar a go-
vernança do setor; reconhecer, formalizar e pro-
fissionalizar o setor informal; considerar enfoques 
regionais ou reunidos; favorecer a inversão e a 
sustentabilidade econômica do setor; e, por fim, 
fortalecer os sistemas de informação. 
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A situação do Brasil
Em 13 anos de estudos, o Panorama de Resídu-

os Sólidos do Brasil 2016 mostra, pela primeira vez, 
um decréscimo de 2% na geração de resíduos sóli-
dos no País, “fruto da crise econômica que abateu o 
país desde 2015 e que afetou diretamente o poder 
de compra da população, trazendo como, conse-
qüência, um menor descarte de resíduos sólidos”, 
atribui Carlos Silva Filho, presidente da entidade. O 
panorama é lançado anualmente desde 2003, re-
sultado de uma pesquisa direta que a Abrelpe faz 
junto aos municípios, com metodologia científica-
estatística e margem de erro inferior a 5%.

O Panorama 2016 mostra que foram geradas 
78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos em 
2016, o que dá um índice de 1,04 kg/hab/dia, con-
tra 1,07 kg/hab/dia em 2015. Mesmo com o tímido 
recuo, o país continua no patamar médio acima de 
1kg por habitante por dia. Uma análise que se po-
deria fazer do decréscimo, de acordo com Silva Fi-
lho, “é que essa é uma tendência que veio para ficar, 
uma vez que existe uma indicação da PNRS que de-

termina como ação prioritária reduzir o volume de 
resíduos sólidos gerados. Para 2016 ainda não há 
a percepção de que o fato seja resultante de uma 
conscientização da população e sim consequência 
de um período de retração econômica”. Durante a 
pesquisa do ano de 2017 é que esse detalhamento 
terá continuidade, para ver se a tendência se con-
solida em determinadas regiões, com a volta da re-
cuperação financeira esperada. 

Em termos de coleta de RSU, o total foi de 71,3 
milhões t em 2016, algo em torno de 195.400 t/
dia, também menor em relação a 2015. Cerca de 7 
milhões de toneladas ainda não são coletadas no 
Brasil, o que significa que uma parte importante da 
população não conta com coleta de lixo domiciliar. 

O índice nacional de cobertura de coleta nas 
diferentes regiões é de 91%. Na região Sudeste o 
serviço está praticamente universalizado – 98% 
de cobertura, mas no Nordeste não chega a 80%. 
Há uma deficiência em várias cidades nordesti-
nas na prestação dos serviços de coleta de RSU. 
E não só na coleta regular. O Panorama também 
aborda a questão da coleta seletiva e a pergunta 
feita aos municípios é bem simples: se possuem 
alguma iniciativa nessa área. A resposta é apenas 
sim ou não, pela complexidade da prestação do 
serviço. “O que percebemos é que este é um ín-
dice que continua basicamente estável. Ainda 
temos 30% das cidades brasileiras que afirmam 
não possuir qualquer iniciativa de coleta seletiva 
– tema que ainda precisa amadurecer nas regiões 
Centro-Oeste e Sudeste, onde várias cidades não 
possuem qualquer iniciativa de coleta seletiva”, 
informa o presidente da Abrelpe. 

Seguindo o fluxo da gestão de resíduos sólidos 
– geração e coleta, chega-se, portanto, à destina-
ção final. E o que se observou no Panorama 2016 
foi uma piora no cenário em termos de propor-

ções – em 2015 eram 58,7% dos resíduos coleta-
dos com destino adequado em aterro sanitário, 
quantia que caiu para 58,4% em 2016. Ou seja, 
aquilo que todos esperavam desde a PNRS em 
2010, que determinou o encerramento da desti-
nação inadequada no País e deu prazo até 2014 
para isso, não aconteceu. “Diante de um cenário 
de retração econômica é possível perceber que 
essa ação também regrediu. Aumentou a propor-
ção nos aterros controlados, que do ponto de vista 
ambiental não têm controle de proteção no meio 
ambiente, assim como nos lixões. Hoje, 81 mil t/
dia de RSU têm destino inadequado, o que gera 
impacto na saúde de 96 milhões de brasileiros. 
Porém, ainda existem 7 milhões de toneladas que 
não são coletadas e que acabam também no meio 
ambiente, impactando a saúde de outros tantos 
milhões de pessoas. São quase 100 milhões de 
brasileiros expostos aos danos causados pela má 

  Carlos Roberto Vieira da Silva Filho

Cerca de 
7 milhões de 

toneladas ainda 
não são 

coletadas no 
Brasil, o que 
significa que 

uma parte 
importante 

da população 
não conta com 
coleta de lixo 

domiciliar. 
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gestão dos resíduos sólidos”, lamenta 
Silva Filho, listando entre as doenças as 
alergias causadas por conta da poluição 
do ar, doenças de infecções estomacais, 
doenças causadas por vetores que se 
proliferam nessas áreas e problemas de 
câncer, além de descompensação de 
pressão arterial. 

Como já antecipou o presidente da 
Abrelpe, o relatório aponta um aumento 
no número de cidades fazendo uso de 
lixões em 2016 e 59,8% dos municípios 
ainda fazem uso de destino inadequado 
dos resíduos gerados. Não existe uma fir-
me pressão dos órgãos de controle am-
biental e nem a consciência do gestor 
público de avançar na escala da disposi-
ção adequada. Ante a falta de dinheiro, 
quem já tinha abolido a prática do lixão 
voltou a usar essa maneira de descarte 
dos resíduos. 

Além dos RSU, vários municípios se vêem obri-
gados a gerenciar Resíduos de Construção Civil e 
de demolição, que são basicamente abandona-
dos nas vias públicas pelos responsáveis pelas pe-
quenas obras que ocorrem nas cidades. Em 2016 
foram 45,1 milhões t de entulho irregular recolhi-
das pelas prefeituras que, somadas aos Resíduos 
de Serviços de Saúde vindos de postos e hospitais 
municipais, totalizaram 256.238 toneladas coleta-
das em 2016. 

Nesse ponto, a questão da destinação é outro 
assunto que traz preocupação – segundo enfa-
tiza Silva Filho, pouco mais de 25% das cidades 
declararam outros destinos para resíduos hos-
pitalares que não os processos de tratamento 
licenciados e autorizados pela legislação, o que 
significa que uma parcela superior a 25% des-

ses resíduos infectocontagiosos vai parar em 
locais sem nenhum tipo de tratamento, o que 
pode prejudicar ainda mais o meio ambiente e 
a saúde pública. Somando a quantidade de RSU 
+ RCC + RSS que ficaram a cargo das prefeituras 
brasileiras em 2016, se chega à quantia de 117 
milhões de toneladas, o que daria para encher 
até o topo 1.400 estádios do tamanho do Mara-
canã por um ano. 

“O volume de resíduos sólidos que está a cargo 
das prefeituras é muito elevado e nós sabemos que 
este é um serviço essencial e que acaba sendo cus-
teado diretamente pelo orçamento público, que 
em 2016 teve uma redução de 0,7% em relação a 
2015”, pontuou ainda o executivo da Abrelpe. Para 
custear todos os serviços de limpeza urbana em 
2016, incluindo coleta, transporte, varrição, destino 

final, limpeza de vias públicas, de par-
ques e jardins, limpeza de praias (nas ci-
dades litorâneas) e o gerenciamento da 
quantidade informada, as prefeituras 
gastaram em média R$ 9,90 por pessoa 
por mês, investimento muito aquém 
das necessidades e que comprova o 
que todos já sabem: faltam recursos 
para custear um serviço de qualidade, 
assim como ainda não existe conscien-
tização por parte da população quanto 
à gravidade do problema. Para cumprir 
com as metas previstas na versão pre-
liminar do Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos, de reduzir em 22% o envio de 
recicláveis para o aterro e para atingir a 
meta de ampliação do tratamento de 
orgânicos, o investimento da gestão 
municipal deveria ser equivalente a R$ 
16,00 por habitante. 

Outro impacto apontado pelo Pano-
rama em 2016 foi a redução de empregos no setor 
– 17.700 postos de trabalho diretos foram corta-
dos por conta da crise econômica, afetando ainda 
mais a evolução do sistema de gestão de resídu-
os. Mesmo assim, é um dos setores que mais gera 
empregos diretos: 335.669 no total.

Em termos de reciclagem, Silva Filho lembrou 
que não são muitos os setores que publicam 
dados periódicos. Um deles é o de alumínio, 
que mantém um índice mediano de reciclagem 
– 38,5% em geral. A média mundial é de 27,1%. 
O Brasil continua líder na reciclagem de emba-
lagens de latas de alumínio. A parte de recicla-
gem de papel e papelão mostrou certo avanço 
– em 2015 o índice de recuperação foi pouco 
maior que 60%, enquanto que a indústria de 
PET registrou recuo.  

Municípios com iniciativas de 
coleta seletiva no Brasil
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Faltam recursos
Fazendo uma análise geral, a PNRS que está em vigor 

desde 2010 e que veio como lei moderna para mudar esse 
cenário ainda carece de aplicações práticas em vários pon-
tos. A recessão da economia afetou toda a cadeia de ges-
tão de resíduos sólidos. E o impacto é sentido em todas as 
frentes da gestão de resíduos sólidos, comprometendo a 
saúde de 96 milhões de pessoas.

Os recursos, que já eram poucos, ficaram ainda mais 
reduzidos em 2016. Não há como avançar na gestão de 
resíduos sólidos no Brasil se não houver um instrumento 
de remuneração pelo usuário. “Uma pesquisa realizada 
no primeiro semestre deste ano mostra que em todos os 
países onde há uma gestão adequada de resíduos sólidos 
há remuneração de serviços pelos usuários. Esse sistema 
tem dois benefícios muito claros: primeiro é ter recursos 
para poder implementar as práticas necessárias para o de-
senvolvimento do setor; segundo, a questão da educação 
da população na forma de como lidar com os materiais 
descartados. Nas várias cidades que adotaram o sistema, 
houve redução na geração de resíduos sólidos e melhor 
separação para reciclagem, pois o que vai para a recicla-
gem não conta no que precisa ser pago para o serviço de 
limpeza urbana e isso trouxe empoderamento do cidadão 
quanto à gestão dos resíduos sólidos”, indica Silva Filho. 

Por fim, a publicação de 2016 mostra que é necessário 
que a população perceba a importância da gestão de resí-
duos sólidos e os impactos que a má gestão pode causar. 
Não basta apenas colocar o saco de lixo na porta de casa e 
esperar o caminhão levar. Há muito mais por trás dessa ca-
deia, que hoje enfrenta um déficit que pode levar muitos 
anos para ser superado. 

ÍNDICE
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Como Brasília está  
resolvendo a questão do lixo

O Distrito Federal vem desenvolvendo esforços 
no sentido de equacionar a questão dos resíduos 
sólidos urbanos, que é emblemática para a capital 
federal, já que o Lixão da Estrutural, como era co-
nhecido o depósito de resíduos sólidos da cidade, 
ficou conhecido como um dos piores (e maiores) 
lixões do mundo. 

De acordo com o governador do DF, Rodri-
go Rollemberg, no processo de priorização dos 
investimentos foram separados recursos para a 
construção do aterro sanitário de Brasília, inaugu-
rado há mais de um ano e que atualmente recebe 
1/3 da quantidade dos resíduos sólidos urbanos 
coletados. “Com o encerramento do lixão da Es-
trutural, a ideia é que ele possa ser utilizado em 
sua plena capacidade, mas com a certeza de que 
100% da coleta tenha passado pelas mãos dos ca-
tadores de material reciclável”, diz o governador, 
informando que dos resíduos coletados no DF 5% 
vão para a compostagem e 90% do composto é 
distribuído gratuitamente para agricultores fami-
liares. Hoje a coleta seletiva alcança 4% dos resí-
duos gerados na capital. 

Indagado por que a capital federal demorou 
tanto para solucionar a questão do Lixão, o gover-
nador disse que não podia responder pelas ges-
tões anteriores mas que, no início do seu mandato, 
entendeu isso como um projeto prioritário, assim 
como a despoluição do Lago Paranoá – conside-

rado a “praia” de Brasília. Para ele, algo tão com-
plexo – como a desativação do Lixão da Estrutural 
– “só poderia ser feito com uma decisão política 
muito firme e o mesmo nível de comprometimen-
to de todos os órgãos públicos”. No processo de 
desativação do lixão, explicou, havia questões de 
segurança envolvidas (como o desmanche de car-
ros roubados), de tensão no fechamento com os 
catadores, devido à vulnerabilidade social dessa 
população. “A ação precisava ser coordenada e 

estruturada com todos os órgãos, concomitante-
mente. Criamos um grupo de trabalho em abril de 
2015, que acompanha o desempenho de gestão 
de cada área em todas as etapas do processo de 
desativação do lixão. A primeira medida tomada 
foi a construção do aterro sanitário, depois viria a 
construção ou reforma do centro de triagem. Para 
acelerar o processo, alugamos um espaço durante 
esse período até para dimensionar o número de 
catadores regulares que seriam absorvidos nesse 

   Área de compostagem do novo aterro de Brasília

Mara Fornari 
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processo produtivo, segundo um estudo de via-
bilidade econômica feito pelo BNDES”.  Paralela-
mente à construção do Centro de Triagem, estão 
sendo realizadas auditagens nos galpões, a fim de 
que se possa ter o número exato de catadores de 
material reciclável. “Mas o que vai garantir a desa-
tivação do Lixão da Estrutural é a nossa vontade 
política de fazer”, enfatiza. 

Questionado sobre a diminuição de resíduos 
coletados, mostrada em artigo da Abrelpe, com 
dados colhidos em 428 cidades, Rollemberg afir-
mou ser um dado positivo, que vai de encontro a 
uma das premissas da Política Nacional de Resí-
duos Sólidos. “Mas não sei se isso está acontecen-
do por maior consciência da população ou por 
um reflexo da crise econômica vivida pelo País na 
redução do consumo e, consequentemente, dos 
materiais descartados. Em Brasília percebemos 

que muitos catadores fazem a triagem do ma-
terial antes da coleta pública e isso tem sido um 
tema de tensão no processo de transição entre o 
Governo e os catadores de material reciclável, que 

entendem que o volume que chega ao centro de 
triagem não é suficiente para uma renda adequa-
da. No momento pagamos R$ 92,00 por tonelada 
de material separado e estudamos a possibilidade 
de aumentar de forma significativa esse valor para 
aumentar a renda dos catadores prejudicada por 
essa coleta antecipada que diminui o volume que 
chega aos centros de triagem”.

A qualidade das águas e sua relação com os 
lixões foi outro tema abordado pelo governador 
do DF. Para ele, a existência de lixões nas cidades 
compromete de forma significativa a qualidade 
das águas – as subterrâneas pela infiltração do 
chorume e as superficiais pela carga difusa carre-
gada nas enxurradas. “Brasília receberá, em 2018, 
o 8º Fórum Mundial das Águas, que fará um de-
bate profundo dessas questões. A desativação do 
Lixão da Estrutural trará inúmeros benefícios à po-
pulação e aos catadores de maneira geral, assim 
como à bacia do Lago Paranoá. O maior desafio, 
neste momento, está em encontrar soluções para 
recuperar toda a área do lixão que recebeu resídu-
os de forma inadequada por 57 anos”.

  Lixão da Estrutural, em Brasília

  Esteira de reciclagem

  Governador Rodrigo Rollemberg

“Mas o que vai 
garantir a  

desativação 
do Lixão da 

Estrutural é a 
nossa vontade 

política de fazer”
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Os avanços e retrocessos no tratamento 
e disposição adequada dos resíduos foram 
abordados por Heliana Kátia Tavares Campos, 
diretora da SLU/DF e conselheira da revista 
Saneamento Ambiental, durante painel sobre 
resíduos sólidos no Congresso da Abes, em 
São Paulo.  

Ela mostrou que Brasília, com apenas 57 
anos de idade, tem hoje uma população de 
3 milhões de habitantes, é considerada Pa-

Avanços e retrocessos

trimônio da Humanidade pela Unesco, possui 
a maior renda per capita do País, mas apresenta 
uma grande desigualdade social e um sistema de 
limpeza urbana que deixava muito a desejar. “O 
último concurso público para o SLU (Serviço de 
Limpeza Urbana) aconteceu em 1990, o que por 
si só já indicava a necessidade de contratação de 
pessoal especializado, cursos de capacitação e 
reciclagens”. Quando ela assumiu o órgão, a sede 
precisava de manutenção e a operação estava to-
talmente terceirizada. “Os servidores não possu-
íam uniformes e/ou crachás, não havia controle 
nas portarias, a dívida herdada era de R$ 80 mi-
lhões e as empresas estavam sem receber do go-
verno anterior há quatro meses”. 

Havia, ainda, uma prestação ilegal de serviços 
para resíduos da construção civil, e para gran-
des geradores. “Sem pontos oficiais de recepção 
de resíduos volumosos, ausência de sistemas de 
controle operacionais e de informações automa-

tizadas, Brasília registrava mais de 1.000 locais de 
depósitos clandestinos. Ou seja, um cenário que 
mostrava a necessidade de universalização dos 
serviços”. 

O ápice dessa situação caótica, segundo Helia-
na Kátia, era o Lixão da Estrutural, o segundo maior 
lixão ativo do mundo (40 milhões t), que desde a 
década de 60 tinha a presença de catadores. Sem 
contar com cerca ou controle de acesso, no Lixão 
da Estrutural havia a presença de crianças e ado-
lescentes, grande consumo/venda de alimentos 
estragados e um elevado índice de mortes por 
atropelamento.

Segundo ela, a situação começou a mudar na 
atual gestão, com a prioridade dada pelo Gover-
nador Rodrigo Rollemberg, que mandou cercar 
o local. Uma de suas primeiras ações foi encerrar 
a proposta de PPP do lixo (de 2014), substituída 
pela elaboração de um Plano de Transição do Li-
xão em Aterro Sanitário com a inclusão dos cata-
dores (decreto 36.437/2015). A implantação des-
se plano aconteceu em 2016, através do decreto 
37.130/2016.

  Maquete da unidade de recicláveis

  Estrutural: 2º maior lixão ativo do mundo (40 milhões t)
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“O Plano de Transição contou com o envolvi-
mento direto de 17 órgãos, 10 ações emergenciais 
e quatro subcoordenações, com 42 atividades 
(destas, 26 eram de infraestrutura e operações, 
cinco relacionadas ao meio ambiente, três de se-
gurança e oito tinham como referência a inclusão 
de catadores). Entre as metas do Plano estavam a 
inauguração do primeiro Aterro Sanitário do DF, 
o encerramento do Lixão da Estrutural, a implan-
tação de coleta seletiva solidária, a incorporação 
dos catadores como prestadores de serviços, a 
universalização da prestação dos serviços e a mo-
dernização e reestruturação do SLU”, detalha. 

Seguindo essas diretrizes, acrescenta a dirigen-
te, o departamento iniciou a transformação do li-
xão num aterro controlado, com a colocação de 
cerca, implantação de fosso e guarita. Também 
tiveram início os trabalhos de comunicação, atra-
vés de diálogos e ações com os catadores do li-
xão. Em 2016, quatro cooperativas de catadores 
foram contratadas para prestar os serviços públi-
cos de coleta seletiva em cinco regiões do Distri-
to Federal, recebendo cada uma delas o valor de 

R$ 32 mil/mês. Em 2017, nove cooperativas foram 
contratadas para fazer a triagem e o manejo dos 
materiais da coleta seletiva, recebendo, para tan-
to, R$ 92,00 por tonelada separada. A ideia é con-
tratar mais 20 cooperativas, sendo que 10 já estão 
selecionadas.

O investimento previsto em infraestrutura para 
a inclusão sócio-produtiva dos catadores do Dis-
trito Federal é de R$ 20,270 milhões. Serão cinco 
novos galpões para recuperação dos recicláveis: 
Brazlândia (R$ 670 mil), Paranoá (R$ 800 mil), Psul/
Ceilândia (R$ 4,3 milhões), SCIA/Estrutural (R$ 5 
milhões) e L4 Sul (R$ 4,5 milhões). Em equipamen-
tos serão investidos R$ 1,5 milhão em 2017 e mais 
R$ 1,7 milhão em 2018. No aluguel temporário de 
cinco galpões serão pagos R$ 1,8 milhão por ano. 
A contratação dos catadores como prestadores 
de serviços públicos terá um custo anual de R$ 4,9 
milhões. A política social terá um investimento de 
R$ 12,074 milhões por ano, dividida da seguinte 
maneira: R$ 3,420 milhões/ano de Bolsa Agente 
Cidadania Ambiental para 900 catadores; R$ 5,184 
milhões de Bolsa de Compensação Financeira 

para 1.200 catadores; R$ 617,4 mil de Bolsa Jovem 
Candango para 150 catadores; e R$ 657,3 mil de 
Bolsa de Capacitação para 1450 catadores. Para 
estimular a venda do material reciclado, o ICMS 
será reduzido de 12% para 1%. 

  Controle automatizado do fluxo do aterro

Também 
tiveram início 

os trabalhos de 
comunicação, 

através de 
diálogos e 

ações com os 
catadores 
do lixão.

  Heliana Kátia Tavares
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Ainda segundo a diretora do SLU/DF, Brasília 
foi a 14ª cidade brasileira a implantar a Política de 
Grandes Geradores, mas de forma escalonada: em 
1º de agosto para os que geram acima de 2.000 
litros indiferenciados, a partir de 1º de novembro 
para os geradores acima de 1.000 litros de indife-
renciados e a partir de 1º de janeiro de 2018 para 
os geradores acima de 120 litros (os recicláveis 
continuam sob a responsabilidade do SLU). 

Também foi implantada na capital do País a Po-
lítica para os Geradores de Resíduos da Constru-
ção Civil, válida desde novembro de 2017: até 1 
m3 o recebimento é gratuito nos Papa Entulhos, 
acima de 1m3 a responsabilidade passa a ser do 
gerador. Encontra-se em projeto a construção de 
uma unidade pública de reaproveitamento de 
SLU e a licitação de cinco terrenos públicos para 
a construção de estações de transbordo. Com to-
das essas iniciativas, Heliana Kátia garante que 
está havendo grande economia na limpeza urba-
na de Brasília desde que a atual equipe assumiu, 
em 2015.

A sustentabilidade das ações, acrescenta, é com-
provada pela fiscalização de uma agência regula-
dora e de outros cinco órgãos convidados. O pri-
meiro Conselho de Limpeza Urbana foi criado em 
2015, com posse no canteiro de obras do Aterro 
Sanitário de Brasília; em setembro foi concluído o 

3º Plano Distrital de Gestão Integrada dos Resíduos 
Sólidos e o 1º Plano Distrital de Saneamento Bási-
co, de forma integrada entre os órgãos do Gover-
no e a participação da sociedade. Para as áreas de 
difícil acesso, o SLU implantou o sistema batizado 
de “Papa Lixo”, de contêineres enterrados com ca-
pacidade para 5m3 Como desafios para a continui-
dade do plano do SLU, a diretora enfatizou pontos 
como: dar continuidade ao processo de transpa-
rência (sendo que atualmente todas as ações do 
SLU já estão disponíveis no site do departamento), 
modernização dos serviços, redução de custos, ca-
pacitação dos servidores e a redução progressiva 
do aterramento de resíduos. 

Ela também inclui nesta lista a contratação de con-
sultores especialistas sênior, a adequação da taxa de 
manejo dos resíduos, a realização de um novo con-
curso público com Plano de Carreira, o comprometi-
mento da população com a limpeza urbana, a refor-
ma e ampliação das unidades de compostagem e a 
construção de novas estações de transbordo, assim 
como a excelência na gestão dos resíduos.  

  Papa lixo: Coleta para áreas de difícil acesso
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Por que São Paulo está à  
frente na Logística Reversa 

Proteção ao meio ambiente, à saúde públi-
ca e oportunidade de negócios. Estes foram 
os motivos que levaram São Paulo a estar na 

linha de frente na implantação da política de lo-
gística reversa para os resíduos sólidos, segundo 
Fávio Miranda Ribeiro, técnico de Gestão de Resí-
duos Sólidos da Cetesb. 

Segundo ele, “existe um grande potencial eco-
nômico na revalorização (reuso, reciclagem e re-
cuperação) dos resíduos e novas cadeias e mode-
los de negócios já estão proliferando no País e na 
América Latina”. Outro aspecto importante, afir-
ma, é que a logística reversa pode ser considerada 
uma “alavanca para a sustentabilidade”, uma vez 
que resíduos são defeitos da produção e é pos-
sível aumentar a eficiência destes reduzindo os 
impactos do ciclo de vida ao substituir o uso de 
matérias primas virgens. “Mas a logística reversa 
também implica numa redistribuição de direitos 
e deveres, ao alterar as responsabilidades e a di-
visão de custos, o que significa que cada um deve 
fazer a sua parte”. 

A estratégia de logística reversa em São Paulo 
tem como pressuposto uma legislação estadual 
de 2006, que antecede a PNRS (Política Nacional 
de Resíduos Sólidos). As condições institucionais 
e de infraestrutura do Estado são melhores que 
a média do País e a crescente pressão por parte 
do Ministério Público, prefeituras e sociedade civil 
pedem a sua implantação. 

Mara Fornari / Francisco Alves
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A estratégia do estado está formatada em três etapas graduais num hori-
zonte variável entre 10 e 15 anos e em paralelo à PNRS do Governo Federal, 
como esforço complementar. Na primeira fase foram colocados em prática 
programas piloto com indústrias e importadores, tentando avançar numa 
agenda sem os editais de chamamento do Governo Federal; a segunda fase, 
iniciada em 2015, prevê ampliar gradualmente os objetivos para toda a indús-
tria, incluindo comércio e municípios; e por fim, mas não menos importante, 
aparece a consolidação na legislação junto à Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo. 

Como explica o técnico, a primeira fase de implantação da logística rever-
sa no estado aconteceu entre 2011 e 2014 e teve como metodologia o uso 
dos Termos de Compromisso, já que não havia os acordos setoriais. O foco 
inicial se deu nos fabricantes e importadores, tendo como princípio a Reso-
lução SMA n° 38/2011. Um total de 186 propostas foram recebidas no prazo, 
representando 3 mil indústrias, e geraram 14 Termos de Compromisso. Ao 
final de 2014, o Estado já contava com 13 mil Pontos de Entrega Voluntária de 
Recebimento de resíduos e um volume de coleta de 350 mil t/ano, com apoio 
a 35 cooperativas. 

A segunda fase, que começou em 2015, está em andamento e pretende 
renovar os Termos de Compromisso com novas metas. No caso das indús-
trias, está sendo implantada, de forma gradual, a exigência no licenciamento 
ambiental, conforme estabelece a Resolução SMA n° 45/2015. Já foram reno-
vados, até o momento, os TCs para os setores de: Óleo Comestível, Filtros de 
Óleo Lubrificantes, Embalagens de Agrotóxicos, Embalagens de Óleo Lubri-
ficantes, Baterias Automotivas e Pilhas e Baterias. Encontram-se em análise a 
renovação dos TCs para os setores de Resíduos de Equipamentos Eletrônicos, 
Embalagens em Geral e Óleo Lubrificante Usado e Contaminado. 

Plano Estadual  
de Resíduos

Flávio Ribeiro informa 
que em 2014 foi publicado o 

Plano Estadual de Resíduos do 
Estado de São Paulo, que terá 

sua primeira revisão em 2018 e 
estão previstos o apoio à melhoria 

da gestão nos municípios e regi-
ões (com a formação de consórcios 
municipais e apoio aos Planos Muni-

cipais e Regionais); a eliminação dos 
pontos de disposição final irregular 
(regulamentando o licenciamento 
ambiental de aterros municipais e eli-
minando as instalações inadequadas), 
o aumento dos índices de coleta seletiva, reuso e reciclagem, 
o fomento à transposição para uma economia circular, fomen-
tando ações de prevenção em setores produtivos e o uso do 
Estado como indutor de boas práticas em resíduos. Além disso, 
pretende-se melhorar a qualidade das informações disponí-
veis, de forma a ampliar o SIGOR (Sistema de Gerenciamento 
Online de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo). 

De acordo com Ribeiro, a PNRS é um grande avanço e exis-
te um desafio enorme a ser cumprido por todas as esferas da 
sociedade, especificamente na logística reversa, que tem 

potencial de transformar a gestão de resíduos alterando 
fluxos financeiros, promovendo a inclusão social de ca-

tadores, criando novos negócios e colaborando para 
aumentar os índices de reciclagem. “Mas, para tanto, 

a sociedade precisa amadurecer nas discussões de 
impasses ideológicos (como a instituição da taxa 

do lixo) e regulamentações”, conclui.   

  Flávio Ribeiro
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Uma obra de sucesso
Começa pela sua 

estrutura
Nós do Grupo Acoplation atuamos há 20 anos 

nas principais obras e negócios do Brasil, 
oferecendo soluções em Engenharia de 

Acesso. Somos reconhecidos no mercado pela 
vasta experiência nas diversas áreas de 

atuação, principalmente no setor industrial, 
mineração e de obras civis.

Somos especializados na fabricação e 
locação de andaimes industriais, 
acessórios, fôrmas metálicas e 
escoramentos. Temos como diferencial 
a mão de obra especializada em 
montagem e desmontagem de 
andaimes, manutenção de obras e 
paradas programadas.

Soluções ecazes, 
seguras e econômicas

Mão de obra
especializada

Fabricação e
locação de 
andaimes

Agilidade no 
processo
logístico

Capacete de Ouro
conquistas e destaques

no mercado

Fale com um de nossos representantes 
e conheça todos os nossos produtos. 

https://vimeo.com/246861385
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A política nacional e a importância de 
participação do cidadão na coleta seletiva

Cristiana Cyrino Borges de Andrade (1),

 Cláudio Márcio Magalhães (2)

Resumo 

A questão ambiental ganha contornos cada vez maiores no 
mundo. Lidar com os resíduos sólidos urbanos é um desafio 
para todos os países, ricos e pobres. O Brasil tem, desde 2010, 
nova legislação sobre o lixo, a Política Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS), que tem diretrizes a serem seguidas por estados 
e municípios. Uma das mais importantes é a construção, para 
cada uma das 5.570 cidades, do plano local de resíduos, um 
detalhado documento que vai nortear o gerenciamento desse 
material. Pressupõe-se que esta construção deva ser feita com 
a presença dos cidadãos, empresários e setor público, uma vez 
que os resíduos sólidos urbanos são responsabilidade de cada 
cidadão e não apenas do Estado. A partir daí, toma-se a pro-
blemática do lixo como objeto de reflexão desse artigo, consi-
derando a PNRS como possibilidade de gestão compartilhada, 
que responsabiliza cada pessoa pela geração do seu rejeito, 
e a educação ambiental e a participação social como opções 
para envolver toda a sociedade no processo de reduzir os re-
síduos. Foi feito um estudo de literatura, a partir da pesquisa 
bibliográfica. Propõe-se ainda que prefeituras promovam uma 
série de diálogos pela cidade, com o intuito de fomentar o 
acesso à informação pela população, com vista a torná-la mais 
consciente de seu papel nesse processo. Ressalta-se que este 
é um desafio não apenas local, tampouco brasileiro, mas um 
desafio global.

Palavras-chave: Coleta seletiva. Política Nacional de Resí-
duos Sólidos. Cidadão. Participação. Desenvolvimento local.
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Introdução

A crescente geração de resíduos no Brasil, im-
pulsionada em grande parte pelo maior poder 
de compra da população, e a percepção de que 
há uma lacuna ou ausência de projetos de cons-
cientização da sociedade para a questão, levam 
à reflexão acerca da geração dos resíduos sólidos 
urbanos no País. Eles englobam quase todas as 
problemáticas inerentes a um agente poluidor: 
mal acondicionados e mal descartados, contami-
nam a água, o solo e o ar; podem ser transforma-
dos em foco de doenças e ajudar na sua prolife-
ração. Ao contrário, se bem geridos, podem ter 
diminuída a sua produção; grande parte deles 
pode voltar a ser matéria-prima; e o fato de resí-
duos recicláveis serem fonte de renda para milha-
res de pessoas no mundo.

Dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no 
Brasil, em 2012, produzidos pela Associação Brasi-
leira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe), mostram que a “geração de 
resíduos sólidos urbanos (RSUs) no Brasil cresceu 
1,3%, de 2011 para 2012, índice superior à taxa de 
crescimento populacional urbano no País, no pe-
ríodo, de 0,9%” (Abrelpe, 2012).

Diante disso, é importante e pertinente proble-
matizar o papel do cidadão diante da geração de 
lixo no contexto da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), legislação recente no Brasil, em vi-
gor desde 2010, a Lei 12.305. Afinal, não há como 
escapar: são mais de 7 bilhões de pessoas ao re-
dor do planeta gerando resíduos diariamente e as 
previsões são de que até 2025 a tonelagem dobre 
sobre a atual. Dados do Banco Mundial (2012) in-
dicam que, em 2002, “o mundo tinha 2,9 bilhões 
de residentes em áreas urbanas, gerando cada 
pessoa 0,64 quilo de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) por dia, totalizando 719 milhões de tone-
ladas a cada ano. Em 2012, a estimativa era de 3 
bilhões de pessoas, gerando 1,2 quilo de resíduos 
cada uma, o equivalente a 1,3 bilhão de toneladas 
anuais. Em 2025, o percentual vai crescer incrivel-
mente, para 4,3 bilhões de habitantes urbanos, 
produzindo 1,42 quilo de lixo por dia, totalizando 
2,2 bilhões t/ano.” 

Os resíduos sólidos urbanos (RSUs), segundo a 
definição do Ministério do Meio Ambiente (Brasil, 
2010), são os domiciliares e de limpeza urbana 
(varrição, limpeza de logradouros e vias públicas 
e outros serviços de limpeza urbana), além dos 
gerados e descartados pela construção civil, pelas 
indústrias, os resíduos agrossilvopastoris, de mi-
neração, de serviços de saúde e de transportes.

Na visão de Demarojovic (1995), “o termo “lixo” 
foi substituído por “resíduos sólidos”, e estes, que 
antes eram entendidos como meros subprodutos 
do sistema produtivo, passaram a ser encarados 
como responsáveis por graves problemas de de-
gradação ambiental. Além disso, “resíduos sóli-
dos” [...] têm valor econômico agregado, por pos-
sibilitarem (e estimularem) reaproveitamento no 
próprio processo produtivo”.

Apesar das definições ‘modernas’ para lixo, as 
sobras ainda são, para a maior parte das pessoas, 
como na Idade Média, algo “sujo” e “podre”, que ti-
nha de ser varrido da frente das casas, conforme 
observa Velloso (2008): “Ainda hoje, os resíduos 
são vistos como algo ameaçador e são geralmen-
te enviados para locais bem distantes dos nossos 
espaços físicos de convívio e para longe, também, 
dos nossos pensamentos”.

Sob a ótica de outros problemas, com os quais 
o Brasil convive – a violência endêmica, a baixa 
qualidade da educação, a saturação da mobilida-
de urbana, os déficits habitacionais, a precariza-

ção do trabalho – há os confrontos, também, com 
doenças transmitidas por vetores (animais hospe-
deiros de vírus, como cães, mosquitos e roedores), 
como dengue, leptospirose e leishmaniose, con-
sideradas problema de saúde pública por atingir 
grande número de pessoas e impactar o sistema 
público hospitalar. Resíduos descartados de ma-
neira incorreta são foco para vetores das doenças 
citadas. Então, pode-se concluir que lixo e resídu-
os, de maneira global, estão intrinsecamente liga-
dos à saúde e à qualidade de vida do indivíduo.

Dessa forma, é pertinente afirmar que, assim 
como a violência e as doenças, o lixo que se pro-
duz diariamente – em casa, no trabalho, nos hos-
pitais – pode ser considerado problema não só de 
saúde pública, mas um problema social, urbano, 
ambiental. Mas, se é assim, por que o lixo ainda 
é tratado como algo que não tem a ver com cada 
um, de sua responsabilidade, sendo que “diaria-
mente uma pessoa produz no mínimo 1,2 quilo 
de lixo” (Banco Mundial, 2012) e seu impacto na 
sociedade é alarmante?
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1.A PNRS

Com a entrada em vigor da Lei 12.305, que trata da Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e prevê o Pla-
no Nacional de Resíduos Sólidos, cuja vigência tem prazo 
indeterminado e horizonte de 20 anos, com atualização 
a cada quatro anos, espera-se que a sociedade brasileira 
acorde para a questão, que está, inclusive, diretamente li-
gada à crise hídrica que grandes capitais, como São Paulo 
e Belo Horizonte, têm vivenciado. Se córregos, nascentes 
e rios são assoreados com lixo, o volume de água cai e sua 
qualidade fica comprometida.  

Configuram prioridades da PNRS a não geração, redu-
ção, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos só-
lidos e a disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos. Entre as diversas exigências da política, a elabora-
ção do plano municipal de gestão integrada dos resíduos 
sólidos é uma das principais, pois é ele que vai nortear toda 
a política de cada cidade para o tema dos resíduos.

Entre alguns itens (PNRS, 2012), destacam-se a classi-
ficação de rejeitos; o diagnóstico da situação dos resídu-
os; a identificação de possibilidades de implantação de 
soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 
municípios, quando for o caso; os planos municipais de 
resíduos e dos geradores; a implantação da coleta seleti-
va, com a participação de cooperativas ou outras formas 
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e re-
cicláveis; os programas e ações de educação ambiental 
que promovam a não geração, redução, reutilização e a 
reciclagem de resíduos sólidos; e o estabelecimento de 
metas de redução, reutilização, coleta seletiva e recicla-
gem, entre outras.

A responsabilidade compartilhada é considerada 
um dos avanços no bojo da nova lei. Em seu capítulo 
II, artigo XVII, a PNRS a define como “conjunto de atri-
buições individualizadas e encadeadas dos fabrican-
tes, 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 e rejeitos gera-
dos, bem como para reduzir os impactos causados à 
saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes 
do ciclo de vida dos produtos [...].” Ou seja, toda a so-
ciedade envolvida no processo. Para Jacobi e Besen 
(2011), “a PNRS fortalece os princípios da gestão inte-
grada e sustentável de resíduos [...]”. Costa e Crespo 
(2012) dizem: “a responsabilidade compartilhada, 
princípio norteador da PNRS, é uma mensagem para 
que todos os atores façam sua parte.” Diante disso, é 
necessário que, além de se conscientizar sobre a im-
portância de reduzir a produção dos resíduos, frente 
à problemática destinação do lixo, os cidadãos se en-
xerguem como responsáveis por essa geração.

Questiona-se, então, como é possível, na intricada 
rede de relações econômicas, de poder, diferenças 
sociais, religiosas e culturais de uma sociedade tão 
diversa como a brasileira, despertar os sujeitos de to-
das as territorialidades para essa causa, em que todos 
participem e sejam protagonistas dessas mudanças. 

É perceptível que nos últimos anos houve uma 
mudança de comportamento dos brasileiros em re-
lação ao meio ambiente: maior adesão a iniciativas, 
como a de trocar as sacolas plásticas por embalagens 
de longa duração, principalmente nos supermer-

cados; maior participação de eventos promovidos 
por organizações não governamentais ambientais e 
maior conscientização. Prova disso é que, em 2012, 
cerca de 60% dos municípios brasileiros (3.326) regis-
traram alguma iniciativa de coleta seletiva, segundo 
a Abrelpe (2012). Apesar do dado positivo, os 2.239 
municípios restantes não tinham nenhuma iniciativa 
e a destinação inadequada dos rejeitos cresceu entre 
2011 e 2012.

Na visão de Abreu (2008), “é importante lembrar 
que no Brasil a coleta seletiva tem um forte compo-
nente social de combate à pobreza. [...] Mas é uma 
questão muito mais complexa do que normalmente 
se imagina. Demanda uma abordagem intersetorial, 
que integre as áreas de engenharia com as interven-
ções sociais. Exige também uma forte atuação edu-
cativa para promover a revisão de valores culturais 
relacionados ao desperdício, que possibilitem a in-
trodução de novas práticas no trato do lixo gerado 
cotidianamente”.

Outra questão prevista pela PNRS é a inclusão dos 
catadores de materiais recicláveis nos planos muni-
cipais de gestão dos resíduos, mas é fundamental 
que haja avanço no processo de reconhecimento 
desse contingente de mais de 800 mil pessoas, se-
gundo dados do Movimento Nacional de Catadores 
de Recicláveis (MNCR), como agentes ambientais da 
sociedade brasileira. Muitos já são incluídos nas polí-
ticas locais de coleta seletiva, mas é preciso haver um 
avanço nas condições de trabalho, na remuneração, 
seguridade social e na condição geral de vida dessas 
pessoas. 

Rêgo et al. (2002), em um estudo com mora-
dores de um bairro na periferia de Salvador (BA), 
constataram que, na opinião deles, “o lixo é um 
problema de responsabilidade dos poderes pú-

blicos”. Esse recorte possivelmente reflete a reali-
dade da maioria dos municípios brasileiros. Quem 
sabe qual o caminho que o lixo faz desde que é 
colocado na porta de casa? A maioria das pesso-

as não se preocupa em sabê-lo. Como se pensas-
sem: “Da porta da minha casa para fora deixa de 
ser problema meu. A prefeitura que cuide disso, já 
que pago tantos impostos, IPTU, taxa de lixo etc.” 

1.1 Compartilhando responsabilidades 
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2. Estado, cidadania e participação

Então, se há no Brasil uma nova legislação cria-
da pelo Estado (a PNRS), é ele o responsável por 
implementar e conduzir a política de resíduos e os 
cidadãos a seguirem-na. Seria notável que ambos 
dialogassem para fazer as determinações serem 
cumpridas. A vida na cidade ocorre na perspecti-
va do sujeito e na sua relação com esse território: 
onde ele vive, seu bairro, sua rua. “[...] São os lu-
gares que o homem habita dentro da cidade que 
dizem respeito a seu cotidiano e a seu modo de 
vida onde se locomove, trabalha, passeia, flana, 
isso é, pelas formas através das quais o homem se 
apropria e que vão ganhando o significado dado 
pelo uso” (Carlos, 1996). 

Nesse sentido, é pertinente lembrar que a ques-
tão ambiental se faz presente na cidade (qualida-
de do ar, quantidade de árvores por metro qua-
drado, percentual da população que tem água 
encanada em casa e tratamento de esgoto) e na 
vida do sujeito o tempo todo. Então, é fundamen-
tal que esse sujeito-habitante-cidadão perceba 
sua casa, sua rua, seu bairro e, principalmente, seu 

papel nesse ambiente maior. Para Oliveira (2001), 
a cidadania norteia a tentativa de mensurar a qua-
lidade de vida e o bem-estar do sujeito. Mas o su-
jeito, somente de forma autônoma, crítica e refle-
xiva, pode ter cidadania.

Na concepção de Dowbor (2006), “para ter ci-
dadania ativa é preciso ter cidadania informada. 
A educação não deve servir apenas como tram-
polim para uma pessoa escapar da sua região: 
deve dar-lhe os conhecimentos necessários para 
ajudar a transformá-la”. Tenório (2007a) trabalha 
ainda com o conceito de cidadania deliberativa, 
apoiado no pensamento de Habermas: “Cidada-
nia deliberativa significa [...] que a legitimidade 
das decisões políticas deve ter origem em proces-
sos de discussão, orientados pelos princípios de 
inclusão, do pluralismo, da igualdade participati-
va, da autonomia e do bem comum”.

Nesse contexto do papel do cidadão no terri-
tório e diante da Política Nacional de Resíduos, é 
fundamental que haja a construção de um diálo-
go entre Estado e população, com vistas a uma 
sociedade mais participativa e transparente, sob 
a ótica do desenvolvimento do local, onde a parti-
cipação comunitária não deve se resumir a envol-
vimentos esporádicos e parciais de alguns órgãos 
e instituições de representação social. “A partici-
pação parece manter relação direta com a capaci-
dade individual ou coletiva de interagir, cooperar, 
associar-se e confiar”. (Martins, 2002) 

Diante disso, é possível afirmar que o papel do 
cidadão frente aos desafios ambientais deste sé-
culo 21 não se resume a separar materiais reciclá-
veis e disponibilizá-los para a coleta seletiva (caso 
haja em sua cidade). Como atestam Braga e Mafra 
(2000), as pessoas precisam, no mínimo, de infor-
mação para se mobilizar. “Além disso, precisam 
compartilhar visões, emoções e conhecimentos 

sobre a realidade das coisas à sua volta, gerando a 
reflexão e o debate para a mudança”.

Na visão de Henriques et. al (2007), a participa-
ção é uma condição intrínseca e essencial para a 
mobilização social e “a corresponsibilidade existe 
quando o público age por se sentir responsável 
pelo sucesso do projeto, entendendo sua partici-
pação como essencial ao todo”. Marcatto (2002) 
vai acrescentar que participação implica envolver, 
ativa e democraticamente, a população local em 
todas as fases do processo, da discussão do pro-
blema, do diagnóstico da situação local, na iden-
tificação de possíveis soluções, até a implementa-
ção das alternativas e avaliação dos resultados.

A proposta de educação ambiental (EA) previs-
ta na PNRS se coloca como fundamental instru-
mento para essa sensibilização. Prevista na Cons-
tituição e incrementada pela Lei 9.795/1999 (de 
educação ambiental), a EA deve ser trabalhada 
em transversalidade em todos os níveis de educa-
ção (fundamental, médio, ensino superior, técnico 
e educação de jovens e adultos). Nesse sentido, é 
preciso que, impulsionada por uma vontade po-
lítica dos dirigentes das cidades – de colocar, de 
fato, a PNRS em prática, mas não apenas como 
uma lei de cima para baixo –, a informação che-
gue a todas as camadas da sociedade. 

É importante lembrar que a comunicação pas-
sou por uma verdadeira transformação nos últi-
mos anos, haja vista o processo de globalização, 
que rompeu de vez com as fronteiras geográficas, 
principalmente a partir da evolução tecnológica, 
que interligou países, processos, informações e 
pessoas de todo o mundo. Henriques et.al (2007) 
afirma, ainda, que “a comunicação para a mobili-
zação social deve ser dialógica, na medida em que 
defende uma causa de interesse mútuo, que deve 
ser compartilhada entre os sujeitos”. 
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Diante da importância de discutir as exi-

gências da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos com a sociedade brasileira, é im-
portante inserir de alguma forma as prá-
ticas cotidianas dos cidadãos no diálogo 
com as administrações municipais como 
proposta de intervenção social. Dentro de 
uma possibilidade de ampliação desse di-
álogo sobre os resíduos sólidos e da cons-
trução de reflexão do sujeito acerca de seu 
papel de cidadão frente ao tema, foram 
criadas duas ferramentas que servem de 
espaço para esse debate – um blog e uma 
página no Facebook, que se propõem a ser 

Conclusões 

Jogar luz sobre a questão da gestão dos resíduos sólidos urbanos em âmbito local 
é pertinente, neste momento em que os municípios brasileiros já estão atrasados 
na construção do seu plano municipal integrado de resíduos, haja vista que o prazo 
final era 2014. Entre os diversos caminhos trilhados por municípios brasileiros para a 
adoção de práticas mais sustentáveis, a coleta seletiva de materiais recicláveis é uma 
das mais implantadas.

Envolver o cidadão nessas práticas de conscientização de reduzir a geração de 
lixo é, antes de tudo, envolvê-lo no seu local de vida, na sua casa. Nesse contexto, 
a educação ambiental não deve ser tomada como pontual apenas para a defesa 
de florestas, animais ou oceanos, mas do ponto de vista integral. Num país jovem 
como o Brasil, de 514 anos, é de extrema importância que a educação ambiental 
seja instrumento adotado não exclusivamente na escola, mas em todas as esferas 
da sociedade – empresas públicas, privadas, entidades sociais e religiosas, comér-
cio em geral, indústria, etc. – para a disseminação de conhecimento e da informa-
ção acerca dos problemas ambientais e meios para amenizá-los. 

Trazer o cidadão para o debate das políticas públicas é promover a ampliação do 
diálogo entre Estado e sociedade, e permitir uma construção, não só da reflexão des-
se sujeito sobre seu papel diante do local onde habita, como de uma sociedade mais 
interessante do ponto de vista da participação social.
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um espaço de debates sobre a política 
de resíduos em Belo Horizonte. Ambos 
estão no ar desde março de 2014: www.
facebook.com/papodelixo / www.papo-
delixobh.blogspot.com.br. 

Outra proposta é que prefeituras pro-
movam uma série de diálogos pela cida-
de, com o intuito de fomentar o debate 
e o acesso à informação pela população, 
com vista a tornar o tema do lixo e res-
ponsabilidade por ele mais transparente 
para a população, assim como sua partici-
pação na construção do plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos.
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Cultura do Desperdício
Por uma sociedade mais consciente

“Antes sobrar, que faltar!”. Cresci, como boa parte 
de vocês, acreditando ser essencial muita fartura à 
mesa. Entretanto, ao tomar conhecimento de que 
30% de todo alimento produzido no mundo é jo-
gado fora, apodrecendo no processo de manuseio 
na colheita, no transporte, no armazenamento do 
varejo ou atacado ou mesmo estragando em nos-
sas casas, começo a rever meus conceitos. O ideal é 
a quantidade justa – nem mais, nem menos!

“O desperdício é o pior problema da cadeia 
produtiva de alimentos, pois gera a escassez 
em alguma ponta”, diz o publicitário e cineasta 
Sérgio Lopes que, sensibilizado com o tema, se 
juntou a Luciana Quintão, da ONG Banco de Ali-
mentos, para produzir o documentário “A Cul-
tura do Desperdício – Por uma sociedade mais 
consciente”, lançado recentemente e que toca 
claramente na “ferida” em sua trilha sonora ao 
dizer que “enquanto tem gente morrendo de 
fome, tem gente jogando comida no lixo”. 

Conforme ressalta Luciana, “a abundância é 
uma condição propícia ao desperdício – quan-
to mais fartura, menor é cuidado com aquilo de 
que realmente precisamos. Entender a escas-
sez é o primeiro passo para ser mais eficiente 
e atender a mais gente com o mesmo recurso”. 
A ONG Banco de Alimentos foi fundada há 18 
anos com a proposta de melhorar o acesso à ali-
mentação de boa parte das pessoas que passam 
fome, uma militância bastante árdua, conside-
rando todos os entraves políticos para a doação 
de alimentos – “hoje se permite que as pessoas 
garimpem comida em lixões, mas indústrias e 
comércios de alimentos não podem doar comi-
da sob a alegação da possibilidade das pessoas 
contraírem infecção alimentar. Isso é uma gran-
de hipocrisia, uma vez que cerca de 3,5 milhões 
de brasileiros passam fome”. Isso sem falar na 
insegurança alimentar, quando as pessoas não 
se alimentam de forma qualitativa e quantitati-
va. “E nesta situação estão cerca de 53 milhões   Sérgio Lopes

Mara Fornari

  Senhora seleciona restos de verdura em feira pública
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de brasileiros”, calcula Luciana, lamentando 
que, no País, milhões de quilos de comida são 
gerados e outros tantos são jogados no lixo – “o 
Brasil tem o lixo mais rico do mundo, que tam-
bém é desperdiçado”. 

Todo o investimento para a produção do 
documentário foi bancado pelo Rabobank, 
um banco genuinamente agrícola, fundado 
há mais de 100 anos por cooperativas de cré-
dito de produtores holandeses e que há 12 

anos iniciou sua participação no Brasil reco-
nhecendo a vocação agrícola do País – “trou-
xemos não apenas recursos financeiros, mas 
a tradição holandesa de respeito aos recursos 
naturais e de atenção à sustentabilidade. A 
produção financiada deve vir sempre acom-
panhada de respeito aos recursos naturais e 
aos trabalhadores rurais”, diz Fabiana Alves, 
diretora do Rabobank Brasil.

Em sua estratégia mundial, chamada de 
Banking for Food, o Rabobank atua na cadeia 
global de produção de alimentos oferecendo, 
além dos recursos financeiros, conhecimento 
e networking. O banco tem atuação na Amé-
rica do Sul, América do Norte, Europa, Ocea-
nia e África, distribuindo conhecimento sobre 
mercado, tecnologia, inovação e sustentabi-
lidade. O banco conecta produtores em todo 
o mundo em uma plataforma global. Como 
agente financeiro focado no agronegócio, 

  Fabiana Alves

busca a eficiência dessa cadeia contribuindo 
para a redução do desperdício e para a segu-
rança alimentar global, não importando o ta-
manho dos produtores, processadores ou dis-
tribuidores de alimentos. No Brasil, o banco 
financia a compra de insumos, a produção e 
comercialização de açúcar, algodão, proteína 
animal, café e grãos. 

“São iniciativas como esse documentário 
que ampliarão a consciência social sobre a ne-
cessidade de se ter sustentabilidade em toda 
e qualquer agenda. A responsabilidade é de 
todos nós: indivíduos, instituições não-gover-
namentais, empresas e corporações. Há muito 
por fazer em termos de produção, distribuição e 
consumo sustentáveis. Os recursos naturais são 
limitados e finitos e a demanda por alimentos 
cresce ferozmente. O desperdício é inaceitável, 
especialmente num mundo onde há tanta po-
breza e fome”, salientou Fabiana.  

"O desperdício é inaceitável, 
especialmente num mundo 

onde há tanta pobreza e fome”
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De acordo com José Valverde Machado Filho, 
Secretário Executivo do Consea-SP (Conselho Es-
tadual de Segurança Alimentar Nutricional Sus-
tentável), foi aprovado em setembro, na Câmara 
dos Deputados, o Projeto de Lei (PL 6867/2013), 
que estabelece a função social do alimento, com-
bate ao desperdício e erradicação da fome, de 
autoria do Deputado Arnaldo Jardim. Valverde re-
força que o Estado de São Paulo tem trabalhado 
com o olhar de que a segurança alimentar é uma 
política a ser desenvolvida inter-relacionada aos 
setores de agricultura, meio ambiente, assistên-
cia social e saúde pública. Mas hoje, em sua opi-
nião, o maior gargalo está na questão municipal 
da vigilância sanitária, no processo de fiscalização 
do acondicionamento do alimento e na forma 
como ele pode ser doado. “A aprovação do PL no 
Senado vai ajudar os 3,2 milhões de empresários 
do ramo alimentício no Brasil que são obrigados 
a jogar alimentos fora todos os dias. Com a lei, e 
observando-se os parâmetros de segurança ali-

mentar, a doação desses alimentos será facilitada”. 
Convidado a dar um depoimento sobre o tema 

no documentário, o economista Eduardo Gianet-
ti reforçou que “desperdício é um problema ético, 
uma questão de escolhas. Não existe desperdício 
na natureza. As porções de alimentos são muito 
grandes – as pessoas jogam comida fora sem a 
menor cerimônia. Existe a curiosa cultura de que 
não pode faltar, tem que sobrar. Se faltar é mes-
quinharia e por conta disso se exagera, causando 
perdas de coisas que custaram trabalho e deman-
daram recursos naturais e que vão ser inutilizadas 
por um excesso desnecessário”.

Gianetti lembrou ainda que a população mun-
dial é formada por 7 bilhões de pessoas: “o bilhão 
que está no topo da pirâmide de consumo é res-
ponsável pela metade da emissão global de gases 
de efeito estufa. Os três bilhões que vêm em segui-
da, a classe média do planeta, geram 45% das emis-
sões de gases de efeito estufa e os três bilhões de 
pessoas que estão na base da pirâmide de consu-
mo (metade delas sem acesso à eletricidade hoje), 
são responsáveis por 5% dessas emissões. O pro-
blema é que a classe média quer viver como o topo 
da pirâmide e os três bilhões da base da pirâmide 
querem viver como a população da classe média. 
A conta não fecha e a trajetória pode prejudicar se-
riamente a vida no planeta. Tudo em nome de um 
consumo que não torna as pessoas mais felizes”. 

Muitas iniciativas de consumo de alimentos 
por inteiro, usando as partes convencionais e não 
convencionais, como sementes, cascas e talos, co-
meçam a ganhar cada vez mais espaço. Recente-
mente, uma grande rede varejista aderiu à cam-
panha de combate ao desperdício de alimentos 
e anunciou a venda de produtos antes conside-

São Paulo sai na frente rados “fora dos padrões estéticos”, mas que po-
dem perfeitamente ser consumidos.

E com tanto desperdício de alimentos, é inacei-
tável ver milhões de pessoas passando fome. Um 
melhor gerenciamento ao longo da cadeia e a dis-
seminação de informações para toda a sociedade 
já mudariam bastante este triste cenário. E o que 
antes era lixo, passa a ter valor econômico dentro 
da chamada economia circular.

O advogado Fabrício Soller, especialista em 
meio ambiente e resíduos sólidos, defende 
uma maior separação para os resíduos orgâni-
cos, que erroneamente são enviados para os 
aterros: “os resíduos compostáveis são reciclá-
veis e devem ser separados para envio à com-
postagem. Onde existe a produção de alimen-
tos, existe produção de resíduos orgânicos. 
Restos de poda e jardinagem também podem 
ser combinados para gerar adubo”, sem dúvida 
uma ação bastante importante, já que 1 kg de 
alimento jogado no lixo gera o equivalente a 
400 gramas de gás metano. 

  PL6867/2013 pretende facilitar a doação de alimentos

  30% dos alimentos são desperdiçados
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Nova diretriz torna controle mais rigoroso

No início do ano, a Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo – Cetesb publicou a Deci-
são de Diretoria 038/2017/C, ou apenas DD-038, 
aprovando um novo procedimento para a pro-
teção da qualidade do solo e das águas subter-
râneas dentro do aspecto de Gerenciamento de 

Áreas Contaminadas e no Âmbito do Licencia-
mento Ambiental. 

Conforme explicou Rodrigo Cesar de Araujo 
Cunha, engenheiro do setor de Avaliação e Au-
ditoria de Áreas Contaminadas da Cetesb, em 
um evento técnico direcionado a profissionais 

do setor realizado pelo Sinduscon, as novas di-
retrizes ampliam o rigor na fiscalização e elevam 
os valores das multas – “em situações onde antes 
era dada uma advertência, com a nova diretriz a 
companhia ambiental já pode aplicar multa”. A 
DD-038 estabelece procedimentos detalhados 
no processo de reabilitação, ficando sob respon-
sabilidade do órgão ambiental a identificação de 
áreas com potencial de risco. Ao empreendedor 
caberá designar um responsável técnico e o cum-
primento correto de todas as fases do processo de 
reabilitação.

Convidado para analisar o tema, o geólogo Ri-
valdo Mello, atualmente ocupando o cargo de te-
soureiro da Aesas  (Associação Brasileira das Em-
presas de Engenharia e Consultoria Ambiental) 
ressaltou que a questão dos serviços ambientais 
de áreas contaminadas ou suspeitas é sempre 
feita em fases, iniciando pela avaliação prelimi-
nar e terminando com um plano de intervenção 
e projeto de remediação. O mercado evoluiu nas 
últimas décadas e hoje permite a contratação de 
diferentes empresas para os diversos estágios do 
processo. Nesse novo cenário surgiu também um 
acordo que pode servir de interface entre a em-
presa incorporadora e a de consultoria ambiental 
que irá executar apenas uma das fases do proces-
so de licenciamento ambiental. 

Atualmente, o processo de desindustrialização 
das cidades e a grande procura por áreas com 
maiores dimensões para imóveis residenciais tem 
elevado a procura pelos serviços de avaliação do 
grau de degradação desses locais. É importante 

  Descarte irregular de resíduos

Mara Fornari
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lembrar que desde 2002 existe uma legislação 
que determina que as indústrias e empresas li-
cenciadas pela Cetesb apresentem um “Plano de 
Desativação” ao encerrarem suas atividades, con-
templando os passivos ambientais da área. Entre-
tanto, nem sempre isso é feito. 

Mello indica que este é o primeiro ponto que se 
deve investigar antes de adquirir um terreno usa-
do como área industrial, “mesmo que o terreno 
esteja limpo, sem nenhum vestígio anterior. O do-
cumento formal de Plano de Desativação deve ser 
sempre exigido, pois a área pode esconder uma 
contaminação que pode atingir a superfície e o 
receptor em casos específicos e a DD-038 deixa 
bem claro a responsabilidade do empreendedor 
na descontaminação da área”. 

Os processos de remediação são os mais va-
riados, dependendo do tipo e do grau de conta-
minação do terreno. O primeiro passo é sempre 
a avaliação preliminar, um processo que deve ser 
rápido e apontar se vale a pena o investimento ou 
não no local. Deve trazer um relatório de qualida-
de, pois é decisivo para as etapas subsequentes. 
“Mas para o mercado talvez seja interessante um 

estudo preliminar prévio, sem todos os requisitos 
da avaliação preliminar a serem apresentados para 
a Cetesb. Hoje a avaliação preliminar é um proces-
so caro e que demanda certo tempo de execução, 
especialmente se forem necessárias consultas fí-
sicas na Cetesb para fazer vistas ao processo – as 
informações ainda não estão disponíveis online. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, essa avaliação 
custa cerca de US$ 3 mil, pelo fato de todas as in-
formações estarem disponíveis na internet, o que 
ainda não acontece no Brasil”, considera o espe-
cialista da Aesas. 

Mello lembra que o empreendedor precisa 
equacionar os custos do adequação da área con-
taminada com seu projeto e o valor médio de re-
mediação, no caso de uma incorporação imobiliá-
ria, está ligado ao tamanho e tempo de execução 
do empreendimento. É uma questão de fluxo de 
caixa. Já a fase de investigação é relativamente 
rápida, pois se sabe quantas sondagens e inves-
tigações serão realizadas. É uma ação previsível. 
Mas quando se faz necessária a implantação de 
um projeto de remediação, os prazos são abertos 
e variáveis, podendo durar décadas. 

“O problema é que antes da DD-038, as incorpo-
radoras não tinham – como ainda não têm – um 
quadro técnico capacitado para lidar com o tema 
e contratavam empresas de consultoria ambien-
tal geralmente pelo melhor preço apresentado, o 
que não significa que esta seria a melhor solução 
a ser adotada. Contratada então a consultoria, o 
trabalho era realizado de acordo com a proposta 
equalizada”, conta Mello. 

Mas conforme a DD-038, as investigações in-
completas são a principal causa do insucesso dos 
projetos de remediação, tanto que hoje está sen-
do recomendada a utilização de equipamentos 
que permitam uma visualização tridimensional 
do terreno e um acompanhamento contínuo das 
modificações do solo, como se fosse uma “tomo-
grafia computadorizada”. Os equipamentos reali-
zam uma perfilagem do solo e dão uma avaliação 
contínua e tridimensional do mesmo, o que dimi-
nui as incertezas dos processos de remediação. E, 
como já foi mencionado, surge também um novo 
“ator” nesse processo: o assistente técnico para 
atuar na interface das empresas de consultoria e 
os contratantes. 

Outro ponto que a DD-038 veio para equacio-
nar, segundo Mello, é que antes os processos de 
remediação tinham início sem ensaios-piloto, sem 
projeto executivo e sem considerar outras alter-
nativas institucionais e de engenharia. Ou então o 
foco eram as soluções institucionais de engenha-
ria em detrimento da remoção de massa. A nova 
diretriz indica que a massa de contaminantes 
deve, preferencialmente, ser removida, sendo as 
outras ações auxiliares e não substitutivas, exce-
to na impossibilidade de fazer de outra maneira. 
Antes, elaborava-se o plano de intervenção para 
obter o parecer técnico da Cetesb, que permitia 
o alvará de início de obra por parte da prefeitu-

“Em situações 
onde antes era 

dada uma  
advertência,  

com a nova diretriz 
a companhia  

ambiental já pode 
aplicar multa"  Rodrigo Cesar de Araujo Cunha

  Investigação de área contaminada
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“O desejável é 
contratar uma 

empresa de 
consultoria 

ambiental para 
avaliar a 

proposta de
investigação e 
que se atinja 
os objetivos."

  Rivaldo Melo

ra. O plano era implantado, mas por deficiência 
na investigação, escolha da melhor alternativa de 
remediação ou até mesmo falhas na implementa-
ção e operação das ações, o prazo previsto termi-
na e, mesmo com o imóvel pronto, o empreende-
dor não consegue o Termo de Rehabilitação para 
Uso Declarado, impedindo a emissão do habite-
se. Existem muitos imóveis em São Paulo nessa 
situação. 

“O desejável é contratar uma empresa de con-
sultoria ambiental para avaliar a proposta de in-
vestigação e que se atinja os objetivos. Também 
é importante ter uma contingência de gastos pre-
vista, pois o subsolo tem muitas situações impon-
deráveis. O plano de intervenção, particularmen-
te no caso do setor imobiliário, é peça chave para 
o sucesso de um processo de reabilitação de uma 
área contaminada e contar com a expertise técni-
ca e operacional de empresas de consultorias cer-
tificadas é preponderante”, diz Mello, ressaltando 
o processo de certificação que se encontra em 
curso para as empresas do setor. 

Outra novidade é que a Aesas, em conjunto 
com a ABNT, está formando um Grupo de Comu-
nicação de Riscos, assunto que não foi abordado 
na DD-038, pois entende que a existência de uma 
área contaminada deve ser comunicada para a 
população e há que se montar estratégias eficien-
tes para que isso seja feito, ação particularmente 
difícil, em função do “sigilo” previsto em muitos 
contratos de remediação.  

Para a Cetesb, a maior modificação na DD-038 
está em relação à avaliação preliminar, mas para 
Mello o ponto crucial é a questão de reabilitação, 
o plano de intervenção, agora extremamente deta-
lhado  nas fases de elaboração, execução e monito-
ramento para encerramento – “das 65 páginas pu-
blicadas pela Cetesb, 14 versam sobre o assunto”. 

É importante ainda lembrar que a legislação 
prevê um incentivo à aquisição de terrenos 
onde são ou foram desenvolvidas atividades 
com potencial de contaminação com vistas 
a sua revitalização, mas esses incentivos pre-
cisam ser mais bem trabalhados para poder 
gerar recursos a serem utilizados na desconta-
minação da área. A DD-038, assim como a lei 
13.577/09, exige um seguro ambiental como 
garantia bancária para execução de projetos 
de remediação – “mas isso só será efetivo com 
regras bem estabelecidas e estruturadas. O 
mercado não oferece esse produto, por des-
conhecer os riscos e não saber quem seria o 
beneficiário desse seguro. É um assunto ainda 
muito controverso e que precisa ser melhor 
explicado”, pondera Mello. Outros pontos a 
serem esclarecidos, continua o especialista da 
Aesas, é a exigibilidade da avaliação de risco 
ecológico, assim como a questão do responsá-

vel técnico habilitado, que demanda mais de-
finições.

Quanto aos aspectos jurídicos, Mello ressalta 
que já existe no Brasil uma legislação bastante 
avançada sobre o gerenciamento de áreas conta-
minadas, especialmente no Estado de São Paulo – 
“mas hoje o que se percebe é uma insegurança ju-
rídica e um aumento das empresas de consultoria 
na responsabilidade legal técnica dos projetos”.

O especialista concorda que os projetos de 
investigação de áreas contaminadas precisam 
ser mais detalhados e utilizar os instrumentos 
mais modernos disponíveis no mercado e que 
os Planos de Intervenção devem ser produzidos 
como um projeto executivo, considerando as 
diversas técnicas de remediação, medidas insti-
tucionais e de engenharia, de forma a contem-
plar soluções mais eficazes para cada situação. 
E, por fim, que aspectos como o valor do terre-
no, o custo do capital empatado no empreendi-
mento, a responsabilidade jurídica, a exposição 
da marca devem prevalecer na escolha de em-
presas de consultoria experientes e de compro-
vada qualidade técnica.  

  Ação de retirada de borra oleosa
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Estudos da agência trazem radiografia 
dos setores de água e esgotos

Dois levantamentos da ANA (Agência Na-
cional de Águas) têm sido discutidos no âm-
bito do Plansab e trazem um olhar nacional 
a partir dos dados fornecidos pelos municí-
pios: o Atlas de Abastecimento de Água, lan-
çado em 2011 e o Atlas Esgotos, lançado em 

setembro de 2017. Ambos complementam as 
informações do Plansab principalmente no 
debate presente no Congresso em relação à 
segurança hídrica do ponto de vista quantita-
tivo (Atlas de Abastecimento de Água) e qua-
litativo (Atlas Esgotos). 

Conforme explica Sergio Ayrimoraes, Superin-
tendente de Planejamento da ANA, os estudos tive-
ram o olhar do planejamento associado à seguran-
ça hídrica e a tentativa de se aproximar a questão 
do saneamento através da interface do manancial: 
oferta de água para abastecimento humano e o 
olhar do ponto de vista do corpo receptor, impac-
tado pelo lançamento de esgotos brutos (essa ain-
da é a realidade do País) ou tratados. 

Esse aspecto do ciclo urbano do uso da água, 
do manancial até o recebimento dos efluentes 
compõe o cenário ponto de partida da realização 
dos dois estudos. 

O Atlas Água começou a ser formulado em 2006 
em todo o País e foi consolidado em 2010, sendo 
lançado oficialmente em 2011. Ainda permanece 
com dados bastante atuais pela falta dos investi-
mentos previstos em produção de água. Esse estu-
do (Atlas Águas) tem uma atualização programada 
para ser iniciada neste ano e concluída em 2018. 

“Relembrando os dados de abastecimento de 
água, um diagnóstico detalhado feito município 
a município, manancial a manancial, dá o panora-
ma geral do País: pouco mais de 58% das cidades 
são abastecidas predominantemente por manan-
ciais superficiais. A bacia do rio São Francisco, por 
exemplo, abastece diversos municípios do ser-
tão de Alagoas e Sergipe. E como complemento 
a esse mapa, existe a predominância de 42% das 
cidades abastecidas fundamentalmente por água 
subterrânea, como municípios da região Oeste de 
São Paulo e outros na região Norte no Piauí e Ma-
ranhão”, detalha Ayrimoraes. 

Mara Fornari

  A triste realidade do rio Tietê em São Paulo
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O panorama detalhado traz ainda uma repre-

sentação do sistema existente e das alternativas 
de abastecimento futuro de cada uma das cida-
des brasileiras, através da observação dos manan-
ciais, do sistema produtor de águas, elevatórias 
e as alternativas de abastecimento, indicadas no 
Atlas e discutidas com os estados e municípios 
para garantir a oferta de água para abastecimento 
urbano das cidades. 

O resultado desse inventário permitiu chegar 
ao panorama do País, que mostra que apenas 
27% da população tem abastecimento de água 
garantido do ponto de vista da oferta de água. 
Em que pese os elevados índices de cobertura, 
o Atlas aponta, em seus horizontes, a necessida-
de de investimentos de produção de água (para 
40% da população) e ações mais complexas para 
novas fontes hídricas (33% da população), que na 
época dos estudos foram diagnosticadas como 
precisando de um novo manancial para garantir 
a segurança hídrica necessária ao abastecimento 
público. A soma desses investimentos totalizava 
em 2011 cerca de R$ 22 bilhões, volume coerente 
com os dados consolidados no Plansab.

Ayrimoraes ressalta que as indicações de novos 
mananciais à época se contrapunham à ideia de 
que o abastecimento de água estava resolvido e 
que era preciso investir nos demais componen-
tes do saneamento, como esgoto, resíduos e dre-
nagem – “é claro que os três componentes – de 
grande passivo – precisam de investimentos, mas 
na sequência do lançamento do Atlas, a partir de 
2012, verificamos uma série de crises hídricas em 
todo o território nacional, que confirmaram que 
a situação das cidades estava longe de ser equa-
cionada”. Esses investimentos não realizados re-
sultam em obras emergenciais e ações paliativas, 
muitas vezes com elevado custo à sociedade e 
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uma execução não preconizada, como exige um 
bom planejamento, de forma a mitigar as situa-
ções. 

Mas só a falta de planejamento e de investi-
mento não explica a crise hídrica: fatores climá-
ticos foram fundamentais e catalizadores desse 
processo e ajudam a entender o quanto a falta de 
investimentos e de não se seguir os planejamen-
tos existentes resultam em crise, mostrando que 
quem paga esse preço geralmente é a população. 

O outro estudo da ANA, o Atlas de Esgoto, re-
força o que já sabemos: 45% da população não 
dispõe de solução de esgotamento sanitário ade-
quado (entenda-se sistemas coletivos de coleta 
e tratamento de esgotos e soluções individuais 
como fossas sépticas quando corretamente exe-
cutadas, mantidas e operadas). O número se torna 
mais alarmante com um olhar sob a perspectiva 

das cidades: 70% não possuem sequer uma es-
tação de tratamento de esgotos. São dados que 
colocam o desafio de se atingir as metas compro-
missadas no País dentro dos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável (ODS).

“Da mesma forma que foi realizada para a 
questão da produção de água, temos para to-
das as cidades do País uma radiografia com-
pleta do panorama da situação do esgotamen-
to sanitário, do caminho dos esgotos desde a 
sua produção – qual a parcela que não é cole-
tada, nem tratada e lançada diretamente nos 
rios (e esses corpos receptores também foram 
identificados); qual a parcela que é coletada 
e lançada bruta nos corpos receptores; qual a 
parcela que é coletada e tratada e tem destino 
adequado – nesse caso foi dado um destaque 
no inventário para mostrar não só o processo 
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de tratamento como a eficiência de operação 
conseguida; e, por fim, qual a parcela da popu-
lação urbana que tem fossas sépticas (soluções 
individuais) adequadas”, explica Ayrimoraes. 

Esse inventário resultou num catálogo de 
geoprocessamento de 2.768 ETEs em 1.592 ci-
dades, nos mais variados níveis de eficiência, 
desde as que não operam nem com o mínimo 
de 60% de eficiência de DBO (264 ETEs que 
atendem a 8,4 milhões de habitantes), até as 
131 estações que têm processo mais eficiente e 
elevada redução de DBO (acima de 80%), além 
da remoção de nutrientes. Em termos gerais, 
considerando toda a carga de esgotos gerada 
no País, são geradas mais de 9 mil toneladas 
diárias de DBO e, considerando a eficiência de 
operação de todas as ETEs existentes, o País re-
move apenas 39% da carga, lançando nos rios 
5.516 t/dia de DBO. 

Mas será que os rios têm condição de receber 
essa carga de esgotos que está sendo gerada e 
lançada sem tratamento? Uma análise comple-

“Mais 
importante 
que obras, 
é preciso 

pensar 
na gestão”

  Sérgio Ayrimoraes
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mentar dos recursos hídricos mostra que 4% 
dos municípios têm capacidade ilimitada, no 
caso os municípios costeiros, “que têm um oce-
ano de possibilidades para diluir os esgotos”; 
51% têm condição favorável – muita água para 
pouco esgoto; 30% têm disponibilidade ruim 
ou péssima e 15% têm disponibilidade nula 
(a situação do semiárido, que não tem corpos 
receptores, são rios intermitentes que preci-
sam de uma política pública diferenciada). Isso 
indica mais de 100 mil km de trechos de rios 
comprometidos em desconformidade com o 
lançamento de esgotos (classe III ou classe IV, 
que inviabiliza o uso da água para abasteci-
mento urbano. É o caso do rio Tietê, no trecho 
urbano de São Paulo).

A partir da análise da situação do saneamen-
to e dos recursos hídricos, algumas diretrizes 
indicam como resolver o problema. Nos mu-
nicípios onde o lançamento dos esgotos não 
impacta os vizinhos, é possível pensar em uma 
solução isolada, que pode ser classificada em 
três grupos: as que demandam um processo 
de tratamento convencional ou simplificado; 
as que demandam um processo de tratamen-
to mais avançado, onde não há corpo recep-
tor com disponibilidade hídrica; e as que exi-
gem solução mais sofisticada e complementar, 
como reuso ou corpo receptor utilizando de 
emissários. No caso do semiárido, há uma pre-
ocupação adicional com a questão da saúde 
pública e do reuso. Por fim, é preciso abordar 

os municípios que não podem ser tratados iso-
ladamente, os que exigem solução conjunta, 
onde o lançamento do esgoto impacta o mu-
nicípio vizinho, o que determina que os inves-
timentos sejam avaliados de forma integrada e 
com metas progressivas para alcançar a quali-
dade. 

Os investimentos necessários para o trata-
mento dos esgotos apresentados no Mapa da 
ANA são compatíveis aos cálculos do Plansab 
– quase R$ 150 bilhões apenas para coleta e 
tratamento de esgotos. Mas não se deve pen-
sar apenas em infraestrutura hídrica, é preciso 
considerar a importância das medidas estru-
turantes que foram colocadas no plano nacio-
nal de saneamento básico: “mais importante 
que obras, é preciso pensar na gestão”, Indica 
Ayrimoraes. Hoje, dois terços dos municípios 
brasileiros ou não têm prestadores de servi-
ços de esgotos ou prestam uma gestão inade-
quada às suas funções. Nesse sentido, os in-
vestimentos foram agrupados em três blocos: 
no primeiro estão os prestadores que já fazem 
o “dever de casa”, que podem continuar inves-
tindo preponderantemente na infraestrutura 
necessária para alcançar a universalização; 
no segundo bloco estão os classificados com 
uma situação institucional intermediária em 
que os investimentos em medidas estruturan-
tes previstos no Plansab são essenciais para 
que as obras a serem concluídas tenham efe-
tividade; e no terceiro bloco estão os muni-
cípios com situação institucional básica, que 
precisam de um prestador para fazer a gestão 
dos serviços de esgoto, de desenvolvimento 
institucional e de investimentos em infraes-
trutura.  
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Plano de saneamento  
terá sua primeira revisão

Instituído pela lei de diretrizes nacionais do Sa-
neamento Básico (nº 11.445/2007), o Plansab foi 
aprovado em dezembro de 2013, com um hori-
zonte de 20 anos (período de 2014 a 2033) para 
alcançar, especialmente, as metas de universali-
zação do abastecimento de água nos domicílios 
urbanos e 80% nos domicílios rurais, de cobertura 
de 93% dos domicílios urbanos com solução ade-
quada de esgotamento sanitário e 69% na área 
rural, além de 93% do volume de esgoto tratado 
coletado. Para tanto, os investimentos necessários 
somam pouco mais de R$ 508 bilhões nesse perío-
do (dos quais R$ 304 bilhões somente para água e 
esgoto). A previsão é que 60% desses recursos ve-
nham de agentes federais e o restante de outros 
agentes. Do total previsto, R$ 60 bilhões já foram 
executados e mais R$ 40 bilhões já estão compro-
metidos. As informações foram apresentadas por 
Ernani Cirilo de Miranda, diretor do Departamen-
to de Planejamento e Regulação da SNSA, duran-
te o Congresso da ABES 2017. 

Os números não são nenhuma novidade, pois 
já são do conhecimento de todos que atuam no 
setor, assim como os atrasos no cronograma e a 
falta de recursos para expansão dos índices de co-
bertura. Mesmo assim, no momento da primeira 
revisão do Plansab, a Secretaria Nacional de Sane-
amento Ambiental pretende manter em 20 anos o 
prazo para o alcance das metas propostas: “as mu-

danças podem acontecer no prazo de ações pre-
visto entre os anos de 2018 e 2023, mas o prazo 
final de 2033 deve ser mantido”, reforçou Miranda.

O especialista da SNSA lembra que são quatro 
os princípios básicos do Plansab: universalidade, 
equidade, integralidade e intersetorialidade, nas 
modalidades de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e mane-
jo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas. Miranda explicou ainda 
que, além das metas, estratégias e programas, o 
Plansab calcula os investimentos necessários para 
a sua execução ao longo de 20 anos. A intenção 
da SNSA é manter a estrutura do plano, mas exis-
te a sugestão de incorporar alguns anexos com 
maiores detalhes sobre temas específicos como 
perdas de água, eficiência energética, regulação, 
entre outros. 

A implementação do plano é de responsabili-
dade do Governo Federal em primeiro lugar, mas a 
sua concepção e êxito dependem do envolvimen-
to dos governos estaduais e municipais, iniciativa 
privada, reguladores e todos os atores envolvidos 
no saneamento. 

A revisão está prevista para acontecer a cada 
quatro anos, e a validade se dará a partir de 2019. 
O plano propõe várias medidas a partir da imple-
mentação das ações de saneamento básico, divi-
didas entre estruturais (empreendimentos de am-  Ernani de Miranda

Mara Fornari
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pliação e obras de infraestrutura) e estruturantes 
(qualificação dos serviços e sustentabilidade téc-
nica e econômico-financeira). 

Nesta primeira revisão, uma das sugestões re-
cebidas é explorar mais as fontes de recursos do 
Plansab, ao invés de deixar apenas recursos fede-
rais e outros. E há uma tendência de que o setor 
possa começar a buscar recursos do mercado a 
juros atrativos, sem sacrificar a tarifa. A iniciativa 
privada inclusive já utiliza essa ferramenta. Tam-
bém se fala de inverter o percentual inicial, quan-
tificando maior volume de investimentos aos “ou-
tros agentes”, em razão da crise fiscal atual. 

Em relação aos programas, o plano sintetiza 
todas as ações em três frentes: o de Saneamento 
Básico Integrado (ações estruturais nas áreas urba-
nas); Saneamento Rural (atendimento da popula-
ção rural, povos indígenas e comunidades tradicio-
nais); e o Saneamento Estruturante. Mas a melhoria 
da gestão dos serviços de saneamento básico é um 
dos principais aspectos a serem contemplados. 

Porém as metas de investimento são o maior 
desafio da revisão do Plansab, cita Miranda: “já se 
falou muito sobre as dificuldades que enfrentare-
mos daqui para frente em viabilizar os investimen-
tos necessários. Será preciso buscar alternativas e 
muitos duvidam da possibilidade de viabilizar os 
recursos necessários no horizonte do plano. Essa 
é a reflexão que se deve fazer: se não for possível 
viabilizar os investimentos, teremos que reduzir 
as metas? Eu particularmente defendo que não se 
reduza as metas – temos que construir um pro-
cesso de debate de indicação dos investimentos 
para que nas próximas revisões se possa reavaliar 
a questão”, defende ele, pontuando que a única 
exceção seria em relação à questão da ausência 
total de lixões e vazadouros a céu aberto, que ti-
nham como data limite o ano de 2014.

Grandes Metas

AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Investimentos em sanea-
mento básico: 
valores já comprome-
tidos e necessidade de 
investimentos prevista no 
Plansab, avaliação 2015 
– valores em R$ milhões 
– GOVERNO FEDERAL
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Para Rogério de Paula Tavares, Vice-Presidente 
de Relações Institucionais da Aegea, os desafios 
que os governos têm de enfrentar no setor de sa-
neamento vão além dos déficits, da necessidade 
financeira. É preciso investir no aspecto da gestão 
e do planejamento, áreas ainda muito frágeis den-
tro do processo. “Se o setor não se organizar em 
termos de planejamento e não melhorar a gestão, 
será quase impossível pensar em universalização 
em 2033 – período que particularmente conside-
ro difícil de cumprir”, diz Tavares.

A preços de 2015 seriam necessários investi-
mentos anuais de quase R$ 20 bilhões, o que não 
vem acontecendo. No ritmo atual, um estudo ela-
borado pela GO Associados mostra que só seria 
possível atingir as metas de universalização de-
terminadas pelo Plansab em 2052, quase 20 anos 
depois do estipulado pelo Plano Nacional de Sa-
neamento Básico. 

Na questão do planejamento, um estudo do 
Instituto Trata Brasil mostra que, em termos de 
Planos Municipais de Saneamento, apenas 30% 
dos municípios (1.693 cidades) já elaboraram suas 
metas e 38% declararam estar com os planos em 
andamento. Os estados de São Paulo, Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul são os que têm mais de 
50% de municípios com esse planejamento exe-
cutado e o maior gargalo está nos estados da re-
gião Norte (Amapá – 0%, Pará – 15% e Rondônia 
– 10%). E sem a base do PMS não há avanço. 

Quanto aos recursos públicos aplicados, Tava-
res lembra que 19 companhias estaduais apresen-
taram redução no nível de investimentos entre 
2014 e 2015 (reflexo da desaceleração da econo-
mia do País), o que evidencia um cenário de maior 

É preciso investir em gestão

Necessidades de investimentos
(data-base dos preços: dez/2012 )

dificuldade na mobilização dos recursos para o 
setor de saneamento. Juntas, as 27 concessioná-
rias estaduais de saneamento dominam 70% do 
mercado nacional de água e esgoto.  

O Plansab parte do pressuposto de 60% de 
investimento realizado a partir de fontes fede-
rais, como as tradicionais CEF e BNDES, histori-
camente utilizadas. Além destes são fontes dis-
poníveis os organismos multilaterais de crédito, 
como o Banco Mundial e o Banco Interamerica-

no – financiadores notadamente de governos 
estaduais; o OGU e orçamento de estados e mu-
nicípios. Agora, o FI-FGTS começa a colocar re-
cursos à disposição. Completa a lista o mercado 
de capitais. 

Mas, por conta da crise fiscal vivida pelo País, 
os orçamentos públicos não poderão mais de-
sempenhar o mesmo papel exercido entre 2007 
e 2013, devido à escassez de recursos. “Talvez 
ainda haja recursos a fundo perdido para ban-
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car o setor, mas certamente numa escala muito 
menor para atender a áreas pobres, com extre-
ma carência de serviços. Sobram, então, fontes 
de financiamento onerosas da CEF e BNDES, 
de organismos multilaterais em moeda estran-
geira. Num mercado de economia estável, com 
juros baixos, o mercado de capitais tende a ser 
a principal fonte para a universalização do sa-
neamento e a cooperação entre o público e o 
privado será o caminho para investimentos no 
setor”, reforça Tavares. 

O especialista informa ainda que atualmente 
as empresas – especialmente as privadas – es-
tão indo ao mercado para fazer captações de 
debêntures em condições interessantes para 
continuar realizando seus investimentos e co-
brir as despesas operacionais normais. “No iní-
cio de outubro, inclusive, a Aegea concluiu uma 
oferta de ações para um prazo de sete anos de 
liquidação com pagamento de juros semestrais. 
A demanda de captação de investidores inte-
ressados em comprar o papel foi cinco vezes 

maior que a demanda colocada de capitais. Isso 
permitirá trazer dinheiro para dentro do País 
em condições interessantes capazes de finan-
ciar investimentos de mais longo prazo. Se os 
juros caem, fontes como CEF e BNDES se tor-
nam equivalentes ou até menos atrativas que 
uma captação no mercado de capitais, isso se o 
País estabilizar a economia para a retomada do 
crescimento”, prossegue o especialista. 

Tavares reforça que rever a equação dos finan-
ciamentos tem sido um tema bastante relevante 
no Plansab hoje: “não dá para contar com 60% de 
recursos federais – a conta não vai fechar. É pre-
ciso chamar o pessoal de mercado para enxergar 
onde os novos caminhos poderão levar. E o setor 
privado é quem pode buscar esses recursos exter-
nos de forma mais ágil para resolver de maneira 
mais rápida o déficit do setor de esgotamento sa-
nitário”.  

Do ponto de vista do setor privado, Tavares 
garante que não há a pretensão de atuar so-
mente em concessões plenas. A atuação pode 
ser conjunta com o parceiro público em áreas 
onde estes têm as maiores dificuldades e onde 
as companhias privadas têm eficiência suficien-
te para trabalhar e levantar os investimentos 
necessários. Ou seja, a PPP é essencial para ca-
minhar rumo à universalização de forma con-
sistente, promovendo interesse pela solução 
dos problemas de saneamento do País. “Sane-
amento, que é efetivamente saúde pública, é 
prioridade nacional, sim, e a população precisa 
estar ciente disso. Além disso, saneamento gera 
emprego e renda e pode contribuir para a reto-
mada de crescimento do País. Nossa intenção 
não é privatizar o setor e sim trabalhar juntos”, 
encerra o especialista da Aegea.  

“Saneamento, que é efetivamen-
te saúde pública, é prioridade 

nacional, sim, e a popu-
lação precisa estar 
ciente disso. Além 
disso, saneamen-
to gera emprego 

e renda e pode 
contribuir para 
a retomada de 

crescimento do 
País. Nossa inten-

ção não é priva-
tizar o setor e sim 
trabalhar juntos”

  Rogério de Paula Tavares, da Aegea
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Sindesam discute perspectiva de 
compras para o triênio 2018/2020

Durante painel realizado no Congresso da Abes 
2017, a presidente do Sindesam (Sistema Nacio-
nal das Indústrias de Equipamentos para Sanea-
mento Básico e Ambiental), Estela Testa, reuniu as 
indústrias de equipamentos e produtos, além de 
fornecedores de serviços e tecnologias, para dis-

cutir as perspectivas de compra para o setor de 
saneamento para o próximo triênio. 

Abrindo a roda de conversa, Marco Aurélio Pe-
reira da Silva, responsável pela área de Eficiência 
e Informação Tecnológica da Aegea, lembrou a 
todos o triste cenário brasileiro de déficit eleva-

do em cobertura e tratamento de água e esgoto, 
assim como os investimentos anuais previstos de 
R$ 19,8 bilhões por ano para atingir as metas de 
universalização indicadas pelo Plansab até o ano 
de 2033. A boa notícia, segundo o executivo da 
Aegea, é a expectativa de um grande salto na co-
bertura de saneamento no Brasil no próximo tri-
ênio, com base no Programa de Parcerias de In-
vestimentos (PPI), que pode proporcionar essa 
alavancagem. 

De acordo com um levantamento realizado 
pelo BNDES, quatro estados já demonstraram 
interesse na PPI (Amazonas, Tocantins, Piauí e 
Bahia), 12 possuem estudos em andamento (Acre, 
Alagoas, Amapá, Ceará, Maranhão, Pará, Pernam-
buco, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa 
Catarina e Sergipe) e 11 não devem aderir neste 
momento (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goi-
ás, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba 
e Distrito Federal). “Acreditamos que temos con-
dições de atender às metas de saneamento até 
2033 de muitas empresas estaduais, um desafio 
bastante grande tanto para as empresas operado-
ras quanto para os fabricantes de equipamentos e 
tecnologias”, pontua o especialista da Aegea. 

Fazendo um breve balanço, Silva ressaltou que 
o setor privado acelerou os investimentos e am-
pliou a cobertura de saneamento nas localida-
des onde está presente nos últimos anos. O seg-
mento, que detém hoje 6% de atendimento do 
mercado, respondeu por 20% dos investimentos 

  Edison Airoldi, Estela Testa e Clovis Betti

Mara Fornari

ÍNDICE



SANEAMENTO Saneamento Ambiental 53
realizados entre os anos de 2013 e 2015. Confor-
me publicado no panorama elaborado pela Ab-
con/Sincon (Sindicato e Associação Brasileira das 
Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de 
Água e Esgoto), as companhias privadas de sane-
amento aplicaram R$ 1,802 bilhão em 2013, R$ 
2,539 bilhões em 2014 e R$ 2,393 bilhões em 2015 
em diversas obras para ampliação e melhoria das 
coberturas de água e esgotamento sanitário nas 
localidades por estas atendidas. 

"A boa notícia é 
a expectativa de 
um grande salto 
na cobertura de 

saneamento  
no Brasil no  

próximo triênio"

  Marco Aurélio da Silva, da Aegea

forma Silva. Em outubro, a companhia fez a sua 
primeira captação externa de recursos, no valor 
de US$ 2,5 bilhões, para cobrir os investimentos 
necessários, uma vez que os próximos três anos 
será um período muito intenso de investimen-
tos, especialmente no processo de ampliação da 
cobertura de coleta e tratamento de esgotos. E 
a inovação tecnológica será fundamental para 
atender a essa necessidade: “a Aegea e os demais 
operadores privados funcionarão como hub de 
inovação e tecnologia”, avisa Silva.

Aliás, investir em inovação tecnológica é um 
dos pontos fortes da Aegea. Como responsável 
pelo departamento de Eficiência e Tecnologia, Sil-
va explicou que o Sistema de Gestão e Controle 
de Perdas (GCP) do Grupo, que tem como obje-
tivo reduzir as perdas reais e aparentes das suas 
concessões, agrega boas práticas através das me-
todologias implantadas, do uso de tecnologias 
inovadoras e da gestão inteligente de rede. 

Algumas ferramentas são empregadas com 
foco em resultados e viabilidade econômica: o 

Para viabilizar seus projetos, a Aegea conta 
com uma fonte de financiamento diversificada: 
financiamentos do BID (americano) e Proparco 
(francês); mercado de capitais; FI-FGTS através 
da Caixa Econômica Federal; emissão de de-
bêntures de infraestrutura e linhas de crédito 
do BNDES. “Com esta diversificação de fontes 
de financiamento, conseguimos ter capacidade, 
agilidade e rentabilidade, independentemente 
do tamanho do município onde atuamos”, in-
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Smart Water Network é um software de gestão de 
rede usado na distribuição de água sensoriada; e 
a automação dos processos agregando inteligên-
cia visa garantir resultados mais rápidos e preci-
sos nos seis pilares do GCP. Todos os processos são 
padronizados de forma a garantir a viabilidade 
econômica da aplicação.

Como caso de sucesso, Silva apresentou os 
bons resultados obtidos pela concessionária 
Águas Guariroba, de Campo Grande (MS), que re-
duziu as perdas na distribuição de água de 60%, 
no ano 2000, para 19% em 2016, assim como o 
consumo de energia elétrica de 335 kWh/mês, em 
2010, para 239 kWh/mês em 2016. Algumas tec-
nologias estão em teste atualmente, como a de 
detecção de vazamentos por satélite, desenvolvi-
da em Israel, que permite localizar vazamentos na 

rede de distribuição de água. Em dois anos, foram 
identificados 196 pontos de vazamento invisíveis 
em imagens geradas por satélite. 

A companhia investiu também em inteligên-
cia na gestão de redes de abastecimento de água 
(distribuição, macromedição, fraude, gestão dos 
ativos). Outra inovação é o uso de valetadeiras 
que operam com GPS, onde a profundidade do 
corte é controlada por laser – “além de automa-
tizar o processo, as valetadeiras reduzem o ta-
manho das valas, interferindo menos no espaço 
urbano. A velocidade da operação é três vezes 
superior aos processos convencionais e a redução 
de custos gira em torno de 20%”, explica Silva, que 
não esconde o orgulho ao informar que boa parte 
das tecnologias em uso foi desenvolvida interna-
mente.   CCO Águas Guariroba - tecnologia é prioridade na Aegea
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O que desafia a Sabesp na trajetória da universalização dos serviços de sa-
neamento? A companhia tem um arrojado programa de investimentos de R$ 
14 bilhões de 2017 a 2021. Os aspectos principais são: o aumento da segu-
rança hídrica da RMSP e da Baixada Santista, e neste caso estão o primeiro e 
maior mercado da companhia, de 21 milhões de pessoas da RMSP e o de 2 
milhões pessoas de população fixa na Baixada Santista, que recebe o incre-
mento de mais 4 milhões de população flutuante na época das férias de verão 
(especialmente). 

Quanto ao aumento da segurança hídrica da RMSP, a Sabesp está termi-
nando a PPP São Lourenço e a interligação Jaguari-Atibainha, prevista entre o 
final de 2017 e começo de 2018 e iniciando as obras para captação de água do 
rio Itapanhaú para a reforçar o abastecimento no Sistema Produtor Alto Tietê, 
atendendo a 4,5 milhões de pessoas. Na Baixada Santista o desafio está em 
reforçar a adução para Peruíbe e aumentar a integração do sistema de abaste-
cimento, levando mais água para a região de São Vicente/Santos. 

“Mas o maior de todos os desafios da companhia é, sem dúvida, é a am-
pliação do sistema de esgotamento sanitário na RMSP”, pontua Edison 

Sabesp vai investir em tubulações
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Airoldi, diretor de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambien-
te da Sabesp. A concessionária de saneamento de São Paulo está 
no meio da fase do Projeto Tietê III e já estruturando o Tietê IV, 
programa financiado pelo BID, BNDES e CEF, que vai oferecer uma 
importante oportunidade de fornecimento de equipamentos de 
forma geral. Na Baixada Santista a companhia tem ainda o Progra-
ma Onda Limpa, que tem a fase II pela frente e a continuação dos 
investimentos. 

Não menos importante é o programa permanente de redução 
de perdas, que necessita de um funding que garanta investimen-
tos ao longo do tempo, de forma contínua. “Estamos numa fase 
importante do Projeto JICA, com 40% dos recursos estruturantes 
já contratados e até meados de 2018 esperamos licitar os 60% 
restantes – cerca de R$ 900 milhões de investimentos. O pacote 
de intervenções inclui basicamente a substituição da rede antiga 
(tubulações) e instalação de válvulas redutoras de pressão (VRPs), 
instalação de equipamentos de volume, unidades de bombea-
mento e adequação de setores de abastecimento, o que pode 
gerar a construção de reservatórios ou a transferência do abaste-
cimento de parte do bairro para outro setor”, avisa Airoldi.

No momento, a Sabesp vem trabalhando fortemente para que 
PEAD se firme como uma alternativa importante de conduto, tan-
to de água quanto de esgoto – “o que mais temos na companhia 
é tubulação enterrada e o nosso desafio é fazer redes para evitar 
vazamentos, ou fazer redes para durar. E a expectativa na subs-
tituição dessas tubulações antigas é enorme”, informa o diretor 
da Sabesp, acrescentando ainda que a troca se dará através de 
método não destrutivo (o famoso MND).

Airoldi disse também que a indústria nacional, ao longo dos 
anos, tem melhorado muitíssimo sua qualidade e que na maioria 
dos projetos de água e esgoto a Sabesp conta com equipamentos 
nacionais. “Nossa expectativa em relação ao futuro é de melhoria 
em tecnologias, especialmente as inteligentes. Já estamos fazen-
do diversos testes com empresas brasileiras. O que queremos é 
ver a indústria nacional cada vez mais competitiva e eficiente, 
com condições de competir em igualdade ou em superioridade 
no mercado internacional”, finaliza Airoldi.
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“Perdemos duas décadas discutindo qual era a 
melhor empresa para cuidar do saneamento – se 
a pública ou a privada. Saneamento, no Recife, em 
1838, era feito pela Cia. Beberibe, uma empresa pri-
vada de origem inglesa. Em 1971, a Compesa foi 
criada para cuidar dos serviços prestados por duas 
companhias – uma que operava na região metropo-
litana e outra no interior do estado”, conta Roberto 
Cavalcanti Tavares, presidente da Compesa, que re-
força a necessidade de atuação conjunta dos setores 
privado e público.

Tavares também ressalta que é preciso mexer 
no arranjo institucional do setor de saneamento, 
que aponta para a ineficiência – “não dá para ter a 
competência na mão do município, a delegação nas 
mãos dos estados ou de empresas privadas e o di-
nheiro na mão do Governo Federal. Não podemos 
ter Tribunal de Contas dizendo qual a obra que deve 
ser feita primeiro, independente da janela de cap-
tação de recursos. Temos excelentes exemplos de 
parcerias com o setor privado e devemos continuar 
investindo. O limite da parceria é nenhum, deve-se 

As expectativas da Compesa

considerar o que for melhor para cada região e isso 
deve ser discutido de forma aberta. Mas sem um 
esforço conjunto e maior participação do setor pri-
vado, o saneamento não vai avançar”, avalia o presi-
dente da Compesa. 

Segundo Tavares, os atuais modelos de produ-
ção serão totalmente modificados no futuro, “pois o 
saneamento carece de inovação em todas as áreas: 
comercial, de controle, de gestão de ativos, áreas 
técnicas, troca de tubulação, uso de novos materiais, 
entre outras. E hoje é complicado comprar, contratar 
pela melhor tecnologia, pela melhor técnica. É preci-
so traçar um novo panorama. Acredito em projetos 
que começam com escala piloto. Talvez seja preciso 
separar as obras em partes diferentes para agregar 
valor às etapas que trarão melhor resultado. A Com-
pesa está aberta às parcerias e em nome da Aesbe 
estamos dispostos a participar desse momento de 
discussão do setor, de reposicionamento e novo ar-
ranjo institucional”, prosseguiu o presidente da com-
panhia de saneamento de Pernambuco. 

"Mas sem um 
esforço conjunto 

e maior 
participação 

do setor privado, 
o saneamento 

não vai avançar”
  Roberto Tavares, presidente da Compesa

  Perda de água ainda é um dos maiores desafios do país

Quanto às expectativas para o triênio 2018/2010, 
Tavares demonstrou visão pessimista, “pelo atual 
arranjo normativo, pela difícil situação de falta de 
recursos e pela necessidade de segurança jurídica 
para de fato se partir para a universalização. E nas re-
giões onde a cobertura já está universalizada, temos 
que lutar pela melhoria da eficiência”. 

Para o engenheiro Clovis Betti, que na ocasião foi 
homenageado pelo Sindesam, o mercado de sane-
amento deveria ser mais aberto à participação da 
iniciativa privada, sem prejuízo da participação pú-
blica: “a organização do saneamento começou com 
o setor público através do Planasa, por volta dos 
anos 1970, e hoje carece de modernização. Diver-
sas iniciativas se encontram em andamento, como 
a do BNDES, de desestatização do saneamento, e a 
de estruturação societária da Sabesp visando obter 
mais dinheiro para aplicações no setor”.

Dentro dessa visão aberta de mercado, Betti 
considera impossível falar de universalização do sa-
neamento de forma global, pois os problemas das 
regiões Sul e Sudeste são totalmente diferentes das 
regiões Norte e Nordeste, o que impede uma solu-
ção geral. Mas o engenheiro acredita em novos mo-
delos, na participação da iniciativa privada e pública, 
“as PPPs são as verdadeiras alavancas de crescimen-
to dos índices de cobertura do setor, que junto com 
a tecnologia trarão o desenvolvimento esperado. A 
visão de tecnologia colocada pelos representantes 
da Sabesp e da Aegea são importantes e devem ser 
coroadas com algumas providencias administrati-
vas, como a abertura de leis mais adequadas para 
licitações e, principalmente, a regularização e for-
talecimento das agências, que devem ser o esteio 
para o progresso do saneamento”, diz Airoldi. 

Parceria entre os atores
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Consulte nosso departamento comercial, solicite a grade e 
ditorial para 2018 e mídia kit que será prontamente atendido. 
Solicite também um orçamento, sem compromisso, para pro-
jetos que atendam às suas necessidades.

Programe seu budget 2018 de publicidade utilizando os canais SANEAMENTO AMBIENTAL DE COMUNICAÇÃO.

CANAIS SANEAMENTO AMBIENTAL DE COMUNICAÇÃO, UM ACESSO GARANTIDO AO SETOR.

MÍDIA ONLINE
Revista Saneamento 
Ambiental Digital
Newsletter
Portal Saneamento 
Ambiental

MÍDIA IMPRESSA
Revistas Temáticas
Publicações Especiais

EVENTOS
Palestras
Seminários  
(online e presencial)

PESQUISA DE MERCADO
Pesquisa de mercado customizada de acordo com necessi-
dades do fornecedor do setor. Com amplo acesso ao setor e 
conhecimento do mesmo, a Saneamento Ambiental vai até 
onde estão as respostas às suas demandas.

(11) 3814-6899

saneamento@signuseditora.com.br

www.sambiental.com.br
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VEOLIA

Filtro de disco remove contaminantes 

A Veolia Water Technologies desenvolveu o fil-
tro de disco Berkal para atender às necessidades 
de remoção de contaminantes como fibras, grãos, 
areia e algas de águas industriais e municipais. 
Com sistema de lavagem individual e automático, 
o filtro tem design modular e capacidade para tra-
tar a água contaminante em altas vazões e dife-
rentes tamanhos de partículas. 

O filtro de disco Berkal é voltado para filtragem 
de torres de resfriamento, pré-tratamento de sis-
temas como abrandadores, trocadores de calor e 
membranas. O Berkal também pode ser aplicado 
para o tratamento de águas residuais e para irri-
gação. O equipamento combina filtragem em tela 
e profundidade para garantir altas taxas de remo-
ção de contaminantes.

A Veolia oferece o filtro de disco Berkal em di-
versos tamanhos de filtração (20, 50, 100, 130, 

200 e 400 μm). O equipamento também pode ser 
adaptado para realizar lavagem em contracorren-
te. A empresa disponibiliza serviço de pós-venda 
local e equipes de suporte para programas de ma-
nutenção preventiva e corretiva  com o objetivo 
de garantir a operação a longo prazo e a eficiência 
do equipamento instalado. 

Sistema de membrana sem clarificadores 

A Veolia Water Technologies desenvolveu o sis-
tema de biorreator de membranas (MBR) Biosep 
que, segundo a empresa, melhora e simplifica os 
processos convencionais de lodos ativados e eli-
mina a necessidade de uso de clarificadores e fil-
tros de polimento. O sistema pode ser projetado 
para realizar a remoção de matéria orgânica (DBO/
DQO), sólidos em suspensão (SST), além de pro-
mover etapas de nitrificação/desnitrificação com 
a possibilidade de remoção de fósforo do efluente 
tratado.

O funcionamento do Biosep MBR abrange dois 
componentes - o tratamento biológico e o pro-

cesso de separação da membrana. O processo 
biológico é flexível e pode ser adaptado em qual-
quer configuração de lodo ativado para atingir os 
objetivos de tratamento específicos. Já o processo 
de separação da membrana proporciona a ruptu-
ra entre o efluente e os sólidos biológicos. A tec-
nologia usa membranas especificamente selecio-
nadas que atendem às necessidades e oferecem 
maior valor para a aplicação.

Os resultados e benefícios de sua aplicação são 
soluções de processos de tratamento de efluentes 
industriais e municipais robustos, consistentes, e 
contam com toda a experiência mundial da Veolia 
na operação do sistema MBR.

Com tecnologia de membrana avançada, o Bio-
sep MBR pode ser aplicado em estações de tra-
tamento de águas residuais em grandes escalas, 
tanto no mercado industrial quanto no municipal. 
Módulos individuais de membranas são combina-
dos em cassetes de membranas, onde o perme-
ado final pode ser coletado em um único ponto. 
A membrana utilizada no sistema permite reduzir 
a pegada de carbono em até 50% e economiza a 
energia de aeração da membrana em até 40%.

  Filtro de disco Berkal

  Sistema de membranas da Veolia
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AQUAMEC

Tecnologia in loco para chorume

Representante da francesa EMO no Brasil, a 
aQuamec projetou a Unidade de Osmose Re-
versa  OSMEO, voltada ao tratamento in loco 
de chorume - efluente altamente poluente e 
de composição complexa gerado pela degra-
dação dos resíduos em aterros sanitários. 

A unidade possui diversos estágios de pré-
-tratamento e uma etapa final por osmose 
reversa. Ao final de todo o processo é possí-
vel obter separadamente, a água tratada e o 
concentrado contaminado. O efluente gera-
do pelo chorume produz grande impacto ao 
meio ambiente, pois tem pH ácido, alta De-

manda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO), alto va-
lor de Demanda Quími-
ca de Oxigênio (DQO), 
além de variados com-
postos de alta toxicida-
de, que com o passar 
do tempo se convertem 
parcialmente em gás 
metano e gás carbônico 
(CO²).

Entre as vantagens 
da unidade desenvolvi-
da pela aQuamec estão: 
Instalação - rápida e 
compacta: as unidades 
de processo são móveis, 
a instalação é contei-
nerizada ou pode ser 
montada em skid’s;  a 

operação totalmente automatizada pode 
ser controlada remotamente; a compatibi-
lidade – o processo é confiável para qual-
quer tipo de chorume (de 0 a 40.000 μs/
cm). De acordo com o resíduo local ou a 
qualidade de descarte/reuso permitida/
requerida, podendo ser fornecido em 2 
ou 3 passos de filtração, além de várias 
capacidades disponíveis de acordo com a 
necessidade e Alto nível de eficiência - re-
dução de volume 70% a 90%, remoção po-
luentes > 99% para sais dissolvidos, me-
tais pesados, DQO, bactérias e vírus. 

ACESSE

As novidades do setor

Um portal a serviço do 
saneamento e do meio ambiente

www.sambiental.com.br

Produtos

Serviços

Artigos  Unidade  Osmeo para tratamento de chorume
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Para garantir o recebimento de sua SANEAMENTO AMBIENTAL DIGITAL, 
nós vamos precisar de alguns dados seus:

VOCÊ ACABOU DE LER A SUA 
REVISTA SANEAMENTO AMBIENTAL, 

AGORA EM FORMATO 
TOTALMENTE DIGITAL

Nós queremos saber 
sua opinião.

- Saneamento Básico
- Tratamento de Água
- Gestão de Resíduos
- Energias Renováveis

- Poluição do Ar
- Sustentabilidade
- Ecoturismo
- Tratamento de efluentes

- Novas tecnologias
- Reúso de água
- Recuperação de solos
- Green buildings

QUAIS ASSUNTOS VOCÊ GOSTARIA DE LER NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES?

saneamentoambiental@signuseditora.com.br

clique aqui

http://sambiental.com.br
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