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RESUMO
A utilização de tecnologia convencional em esgotamento sanitário tem
custo elevado, dificultando ou mesmo impedindo o atendimento às áreas de
população de baixa renda. Notadamente, no Brasil, mais da metade da
população urbana não dispõe de sistema de esgotamento sanitário, tendo como
consequência o agravamento da situação sanitária do país. Desta forma, há
necessidade de se conceber sistemas de esgotamento sanitário com tecnologias
apropriadas, ou seja, que se adaptem às características locais, reduzindo custos
sem prejuízo de sua eficácia. Observa-se, no entanto, que mesmo tendo havido
debate e surgido propostas de alternativas tecnológicas, estas não têm sido
incorporadas ao cotidiano.
Este trabalho analisa os modelos de gestão de saneamento que tiveram
abrangência nacional (SESP e PLANASA), bem como as recentes propostas de
gestão para o setor (PROJETO DE LEI 199/93 e o PROJETO DE
MODERNIZAÇÃO), de forma a verificar como estes contemplam o emprego
de propostas de tecnologias apropriadas. Em particular, são examinados dois
métodos alternativos de sistemas coletivos de esgotamento sanitário
concebidos no Brasil nos últimos anos, o “Sistema Condominial de Esgotos” e
o “Sistema Não Convencional de Esgoto a Custo Reduzido para Pequenas
Coletividades e Áreas Periféricas”.
Além de dar melhor entendimento à história do saneamento no Brasil,
esta análise identifica a utilização de tecnologias apropriadas como a proposta
de construção de um padrão de vida em que se obtenha, além da melhoria da
situação sanitária, o auto-respeito, a auto-confiança e uma maior cooperação
nas comunidades. Observa-se, porém, que a descentralização é necessária mas
não suficiente para o desenvolvimento destas tecnologias.

ABSTRACT
The high money spents required by conventional technology on sewage system
makes difficult and even hinders the service to poor communities. As a matter of fact, there
is no sewage system to most of Brazilian urban dwellers, causing the worsening of the
Brazilian ranking in the sanitation field. Therefore, it’s a need to conceive sewage systems
using appropriate technology, which are suited to local conditions, cutting costs but not
reducing the efficacy. In fact, in the last decades, some technological alternatives came
into view through debates and propositions. They have not been assembled since then,
though.
This work analyzes two nationwide managing models concerning to sanitation
affairs (SESP e PLANASA), as well as the latest propositions (“PROJETO DE LEI”
199/93 and “PROJETO DE MODERNIZAÇÃO”), in order to evaluate the chances given
to employing appropriate technologies within each model. In specie, two alternative
methods for coletive sewage systems are investigated, both conceived in Brazil in the last
years: the “Sistema Condominial de Esgotos” and the “Sistema Não Convencional de
Esgotos a Custo Reduzido para Pequenas Coletividades e Áreas Periféricas”.
Besides giving a better understanding to sanitation history, this analysis takes the
appropriate technology as the one capable of leading the communities to self-respect, selfconfidence and cooperation, along with an increase of the sanitation conditions. Otherwise,
it’s observed that descentralization is necessary but not sufficient for the outgrowth of
these technologies.
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• INTRODUÇÃO
A motivação no sentido de escrever esta tese parte da indignação causada a uma
engenheira sanitarista, de que no Brasil, no final do século XX, apenas 30,89% da
população total têm a cobertura com sistemas de esgotos sanitários e ainda com menos de
10% tendo tratamento, sem falar na qualidade, operacionalidade e manutenção dos
sistemas existentes. Chega-se a um questionamento: será que esta falta de abrangência é
uma decorrência da tecnologia adotada? E mais, será que existem sistemas de esgotamento
sanitário tecnicamente corretos, sanitariamente satisfatórios e abrangentes?
Estas inquietações podem levar a pensar que no Brasil, durante muito tempo, no
que se refere a sistemas de água e esgotamento sanitário, houve o emprego de tecnologias
desenvolvidas em outros países que aos poucos foram adaptadas ao país. Estes sistemas ao
serem implantados envolviam altos custos e como regra (devido a maior pressão)
privilegiavam as cidades maiores e mesmo nestas somente a parte da população
economicamente mais bem situada.
Mas o que fez com que fosse demasiadamente empregada tecnologia importada de
maior custo?
Na realização da pesquisa bibliográfica encontrou-se uma brilhante retrospectiva
histórica do saneamento realizada por André Monteiro Costa1 a qual se pode recorrer. No
presente trabalho pretende-se examinar o emprego de tecnologia em esgotamento
sanitário, que vai além de sua recuperação histórica. Mas mesmo assim será preciso
analisar diferentes modelos de gestão do saneamento que tiveram ou pelo menos
pretenderam ter uma atuação com amplitude e reflexo nacional; como sejam o Serviço
Especial de Saúde Pública (SESP) e o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA).
Primeiro será analisado o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) criado em
1942, mediante convênio entre os Governos do Brasil e dos Estados Unidos, para proteger
a saúde da população envolvida na obtenção de material estratégico para esforço de guerra
na Região Amazônica e no Vale do Rio Doce (borracha e mica). Desde o início, o SESP
proveu de infra-estrutura de saneamento básico à população dessas áreas e gradualmente,
com a ampliação do seu quadro de engenheiros e técnicos, intensificou suas atividades e
estendeu sua atuação a outras regiões do País. O SESP desempenhou papel importante do
:1

COSTA, A.M.,”Análise Histórica do Saneamento no Brasil”, tese de mestrado apresentada na Escola
Nacional de Saúde Pública e aprovada em 1994.
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ponto de vista técnico e organizacional. Foi por meio do SESP que se viabilizou o
treinamento de técnicos brasileiros nos Estados Unidos, além da contribuição para a
criação dos primeiros cursos de saúde pública no Brasil.
Mas é sob o ponto de vista organizacional que o SESP marcou uma ruptura com a
estrutura organizacional anterior, fortalecendo o poder e a autonomia municipal. Seu
caráter de Serviço Especial dava-lhe flexibilidade de execução e adaptação e o SESP,
tendo que atuar em localidades menores e de mais baixa renda, adaptou parâmetros de
projeto, métodos de construção e esquemas operacionais para atender a essas comunidades,
assim como intensificou estudos e pesquisas para o desenvolvimento ou adaptação de uma
dada tecnologia às condições das áreas em que atuava, que permitisse um custo de
construção mais baixo, uma operação mais fácil e uma manutenção mais simples e que
utilizasse, ao máximo, a mão-de-obra e os materiais disponíveis localmente. É importante
ressaltar que o SESP ( FSESP)2 atuou com Programas de Saneamento em duas vertentes: a
primeira era através do seu Setor Saúde que para exercer essas atividades estruturou
equipes compostas de auxiliares de saneamento, inspetor de saneamento e engenheiro e nas
áreas onde atuou dava um atendimento casa a casa; a segunda vertente era a do Setor de
Engenharia Sanitária, com projeto, execução e operação de sistemas de água e esgoto.
O SESP(FSESP) sempre investiu muito no treinamento de pessoal pois acreditava
que somente com a capacitação profissional a qualidade do serviço seria mantida. A partir
de 1952, o SESP começou a assinar convênios com os municípios para a construção,
financiamento e operação de sistemas. Os recursos provinham de fundos rotativos,
formados com o dinheiro que previam o retorno das aplicações. Essa nova estrutura de
municipalização dos serviços apresentava a vantagem de contar com um organismo que
facilitava e flexibilizava a canalização de recursos para o setor, além de comprometer
decisivamente com a tarefa do saneamento também os recursos e esforços municipais,
antes não requisitados com a mesma intensidade.
Através da análise do SESP, chegou-se à hipótese de que o modelo municipalista
de gestão do setor de saneamento poderia ser um pressuposto na busca de tecnologias
apropriadas à realidade brasileira, sendo este modelo adequado se tiver orientação
administrativa e técnica constante até que o município esteja capacitado a prover estes
serviços independentemente.
Devido à limitação da atuação do SESP, até os anos 60, os problemas de
saneamento continuavam pois a municipalização dos serviços não viabilizava uma

2

O SESP foi transformado em Fundação em 1960.
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coordenação de esforços das diversas esferas de poder. Os municípios de baixa renda
continuavam impossibilitados técnica e financeiramente de enfrentar o problema; não
havia um controle rígido sobre a aplicação de recursos.
Esse quadro foi se deteriorando. A centralização que houve a partir de 1964 e a
reforma tributária que concentrava os recursos oriundos principalmente de impostos na
esfera federal impossibilitou a maioria dos municípios de realizar inversões maciças em
saneamento. A própria FSESP enfraqueceu-se enfrentando dificuldades para captar
recursos e repassá-los aos municípios, uma vez que foi criada, na época, toda uma estrutura
centralizada com o SFS (Sistema de Financiamento em Saneamento) em 1968 e seu
arcabouço institucional, o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), em 1971.
Outrossim, é interessante observar a forma de articulação entre gestão tecnológica e
custos que foi se impondo com a execução deste plano. A organização do PLANASA foi
determinada pelo BNH, que com o enorme poder indutor que possuía, na qualidade de
financiador único do sistema, modelou toda a organização a partir da criação das
companhias estaduais, que eram responsáveis pela elaboração dos programas, pela
execução dos projetos e pela subsequente administração dos sistemas implantados. Na
verdade, era o BNH quem examinava e aprovava os programas estaduais e os respectivos
projetos, não deixando margem para as companhias estaduais exercerem livremente os
seus programas, induzindo, por outro lado, ao desenvolvimento de projetos apoiados em
tecnologia avançada, exigindo gastos excessivos em obras superdimensionadas. Houve
também importação excessiva de tecnologias, pois era importante a implantação daquilo
que já havia sido testado e aprovado em outros lugares, diante da rapidez necessária para
não perder o grande volume de recursos inicialmente colocados à disposição do
PLANASA.
A gestão do PLANASA junto às companhias estaduais foi acompanhada de uma
maciça incorporação de valores empresariais, tais como eficácia gerencial, administração
por resultados e conceitos de produtividade e rentabilidade. O BNH atrelava os
empréstimos aos Estudos de Viabilidade Global (EGVs) que a concessionária estadual
tinha que apresentar ao BNH e que estabelecia as prioridades de investimento. A intenção
era aplicar os recursos em lugares onde pudesse haver o retorno mais rápido dos
investimentos e para isso houve a necessidade de padronização. Esta padronização foi de
materiais mas também de projetos e execução, interessava fazer as obras o mais rápido
possível e cobrar logo as tarifas para que houvesse logo o retorno do investimento. Não
houve, então, a universalização do acesso aos serviços de saneamento, e o montante de
investimento em sistemas de esgotos sanitários foi bem inferior ao investimento destinado
ao abastecimento de água, diante do retorno mais lento dos recursos investidos em esgoto.
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Os primeiros sinais de uma mudança na trajetória do PLANASA se deram no início
da década de 80, com a redução de recursos disponíveis e o condicionamento, por algumas
organizações internacionais, dos seus empréstimos a que houvesse a utilização de
tecnologias de baixo custo. O BNH, então, estimulou as pesquisas de tecnologias que
reduzissem substancialmente os custos dos investimentos e estabeleceu como prioridades:
•

redução de custos de investimento, operação e manutenção dos sistemas;

•

revisão das normas brasileiras relacionadas aos sistemas de saneamento;

•

substituição de tecnologias estrangeiras pelas nacionais;

•

geração e desenvolvimento de tecnologias adequadas à realidade e às peculiaridades
regionais.

Em 1985, o BNH criou o Programa de Saneamento para População de Baixa Renda
(PROSANEAR), que objetivava assegurar apoio técnico e financeiro à implementação ou
melhoria de serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem e
de disposição de resíduos sólidos em comunidades carentes. Este programa pressupunha a
adoção de tecnologias simplificadas redutoras dos custos de investimento, participação das
comunidades beneficiárias e dos governos municipais, com utilização de recursos a fundo
perdido.
É importante ressaltar que o BNH incentivou o entendimento de que a tecnologia
de baixo custo era ao mesmo tempo de pior qualidade, ao utilizar tecnologias de baixo
custo para a parcela da população que não tinha condições financeiras de viabilizar
grandes investimentos, sendo assim mantida a tecnologia convencional para a parcela da
população de maior poder aquisitivo.
Um outro fato importante é que, apesar de a tecnologia de baixo custo ser
declaradamente um objetivo do BNH, poucas companhias estaduais de saneamento a
haviam incorporado ao seu padrão de atuação até 1984.
Ao analisar-se o PLANASA, deve-se notar também a perda da autonomia
municipal que significou acima de tudo dependência e atraso no desenvolvimento de
tecnologias. Nesse sentido, a principal crítica que se fazia ao PLANASA era com respeito
ao seu caráter centralizador que, ao excluir a participação das prefeituras municipais,
impedia que essas influíssem nas soluções de problemas locais.
Suspeita-se, então, que a excessiva centralização e concentração de recursos
conduz necessariamente à repetição de soluções sem levar em conta a especificidade local,
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bem como desestimula a iniciativa e a participação da comunidade envolvida, pois há
necessidade de rapidez e consequente utilização de tecnologia que já tenha sido testada
anteriormente. Surge, assim, a dúvida se a descentralização seria um pressuposto para que
se incrementasse a eficiência na aplicação dos recursos, com escolhas tecnológicas mais
adequadas às necessidades e realidades locais.
Procura-se, portanto, trabalhar a hipótese de que a descentralização é necessária,
mas não é suficiente para o desenvolvimento de tecnologias que não incorram nos
equívocos das tecnologias tradicionais.
Neste sentido, é necessário antes de tudo esclarecer a abordagem desta tese a
respeito de questões relacionadas à tecnologia; esta tarefa será realizada no Capítulo 1,
onde será trabalhado o termo “tecnologia apropriada” que surge como consequência da
recolocação e consecutiva ampliação do conceito de tecnologia. Parte da idéia que a
"nova" tecnologia não seja somente econômica e técnica, mas que se adapte ao meioambiente sócio-cultural e que desenvolva a auto-confiança da comunidade. Implica em um
julgamento tanto dos que desenvolveram a tecnologia como daqueles que vão utilizá-la.
Nesse sentido, o movimento pela utilização de tecnologias apropriadas tem uma grande
função social a preencher que não é simplesmente uma melhoria de qualidade de vida, mas
também a construção de um padrão de vida em que haja auto-respeito e auto-confiança dos
membros da comunidade e dos inovadores no seu potencial, na sua capacidade de
desenvolvimento e mobilização e uma certa independência e autocontrole de seu futuro,
que são pré-condições para a invenção e para seu ativo envolvimento no processo de
inovação. Enfim, a reflexão sobre a tecnologia apropriada transcende à utilização da
própria tecnologia.
No processo de inovação tecnológica, percebe-se que as grandes transformações
não se devem tanto aos aperfeiçoamentos metodológicos ou instrumentais quanto às
mudanças qualitativamente significativas no modo concreto, mesmo que implícito, de
formular os problemas que dão origem às práticas. Afirma-se, então, que mais que o
"desenvolvimento de novas respostas" é o "desenvolvimento de novas perguntas" que
caracteriza a revolução científico-tecnológica.
Em termos de saneamento, compreende-se que os "sistemas de esgotamento
sanitário" são "soluções", ou poder-se-ia dizer "respostas" à colocação do "problema", ou
seja, "problema sanitário". Para que se entenda como são concebidas as soluções é preciso
que se perceba a maneira como são vistos os problemas. No presente texto, ainda no
Capítulo 1, serão analisados três sistemas, três soluções que correspondem a três maneiras,
que serão chamadas de "dimensões", do problema sanitário. Será analisada a dimensão "da
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segurança, conforto e estética", a dimensão "coletiva e suas escalas" e a dimensão "da
natureza da transformação do esgoto e da abrangência da solução". Será mostrado que há
uma ampliação do próprio conceito de tecnologia da primeira para a última dimensão do
problema sanitário, isto é, que há uma evolução na escala de pesquisa tecnológica. Sendo
esta última dimensão a que corresponde a um sistema tecnicamente correto, satisfatório
sanitariamente e abrangente.
Uma análise e avaliação mais profunda será realizada no Capítulo 2, onde os
sistemas serão examinados de acordo com suas características e condicionantes técnicas,
necessidades construtivas, custos e tarifas. Será ainda analisada sua aplicação, vantagens e
desvantagens.
Na base desta preparação pode-se, no Capítulo 3, aprofundar as análises das
conjunturas política, econômica e social que propiciaram a implantação de dois modelos de
gestão que tiveram reflexo nacional: o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP),
municipalista, e o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), centralizador. Busca-se
associar estes modelos de gestão aos sistemas analisados neste trabalho.
Serão também descritas as condições atuais do setor de saneamento e analisados,
no capítulo 4, o Projeto de Lei 199/93 e o Projeto de Modernização. O primeiro pretende
estabelecer os objetivos, fundamentos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de
Saneamento e o segundo, uma iniciativa conjunta do governo brasileiro (Secretaria
Nacional de Saneamento SNS/Ministério do Bem-Estar Social e Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA/SEPLAN) e do Banco Mundial, tem por objetivo promover a
modernização do setor de saneamento do Brasil e a retomada dos investimentos neste
setor.
Tenta-se concluir com uma proposta de superação das dificuldades identificadas
neste trabalho, através de métodos cooperativos que, a despeito dos parcos recursos
existentes, possam reverter de forma abrangente o absurdamente precário estado, no país,
de uma das necessidades básicas do ser humano, que é o saneamento.
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CAPÍTULO 1
TECNOLOGIA APROPRIADA E O PROBLEMA SANITÁRIO
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• CAPÍTULO 1 - TECNOLOGIA APROPRIADA E O PROBLEMA SANITÁRIO
O trabalho começará com a reflexão sobre o conceito de tecnologia, já que este
termo perpassa todo o raciocínio da tese. Tentar-se-á explicitar a posição assumida nesta
tese a respeito do complexo conceito de tecnologia; inclusive serão introduzidas as
diferenciações entre diversas expressões comumente utilizadas, tais como: tecnologia
alternativa, intermediária, de baixo custo e tecnologia apropriada. Serão ainda discutidas as
diferenças entre os apenas aparentemente semelhantes termos de: apropriação tecnológica,
apropriação de uma tecnologia e tecnologia apropriada. Esta é uma tentativa de mostrar a
ampliação do próprio conceito de tecnologia com a utilização do termo tecnologia
apropriada.
A discussão sobre tecnologia não se desdobra de uma forma imediata no item
seguinte. Tem-se duas vertentes; na primeira reflete-se sobre o conceito de tecnologia e na
segunda há uma reflexão sobre os sistemas de esgotamento sanitário onde há tentação de
incorrer-se precipitadamente numa abordagem dos sistemas de esgotamento sanitário como
solução. Nesta tese procura-se compreender a origem destas soluções; o que se expressa
nestas soluções; a visão de cada sistema sobre o Problema Sanitário. Identifica-se
diferentes dimensões do Problema Sanitário, cada dimensão correspondendo a um dos
sistemas que serão analisados nesta tese.
Na conclusão tenta-se uma primeira articulação entre tecnologia apropriada e os
sistemas de esgotamento sanitário: até que ponto os diferentes sistemas podem ser
potencialmente compreendidos como tecnologia apropriada?
1.1 - CONCEITOS E USOS DO TERMO TECNOLOGIA APROPRIADA
1.1.1 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
A dimensão tecnológica não é característica exclusiva das sociedades
contemporâneas; constitui uma faceta inerente ao processo evolutivo do homem, mas a
velocidade das inovações tecnológicas tem hoje importância como nunca na humanidade.
O prazo entre uma invenção e sua inovação está muito curto.3 Diante desta abrangência do
3

Isto tem sido válido para quase todos os ramos, a excessão da infra-estrutura urbana em saneamento.
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fenômeno (a tecnologia), existem diferentes compreensões sobre suas características,
origens, sua evolução, etc. Não é objeto desta tese divagar sobre essas abordagens.
Recorrer-se-á a uma abordagem que introduz as questões de maneira satisfatória para a
presente investigação.4
Conforme esta abordagem, o objeto de estudo da tecnologia centraliza-se no
"como" dos processos de realização das atividades que possibilitam o desenvolvimento
histórico da espécie humana. A evolução das técnicas5 implica na evolução dos
instrumentos, tangíveis ou não, que intervêm nos processos de transformação das
condições de existência. A tecnologia representa uma variável histórica que não é nem
autônoma nem predeterminada mecanicamente por seu contexto social.6
Toda tecnologia incorpora e determina um conjunto de valores, uma determinada
estruturação das relações sociais e uma concreta visão do mundo. É por isso que, quando
uma opção tecnológica é implantada, tende a reproduzir a estrutura sócio-cultural de onde
foi gerada.7
A maneira de conceber a atividade típica própria de uma prática, a forma de colocar
a problemática à qual a prática trata de dar resposta, as teorias gerais e os métodos de
abordagem dos problemas específicos, os traços característicos da reprodução educativa da
prática, os sistemas de informação e comunicação que se estabelecem na comunidade,
estes e outros aspectos de menor importância são os que configuram uma prática social
institucionalizada (paradigma). As mudanças históricas nas práticas sociais podem ser
interpretadas do ponto de vista paradigmático como uma sequência que inclui a
constituição de um paradigma, sua implantação como paradigma dominante, sua colocação
em crise e sua eventual substituição por outro.
É importante que se saiba que uma inovação tecnológica corresponde a uma prédemanda e que raramente é uma livre escolha, sendo que alguns autores afirmam que
sempre a implantação de uma inovação tecnológica envolve um certo balanço entre a

4

A reflexão a seguir se baseia em Fernando Tudela, " Tecnologias para os Assentamentos Humanos: Um
Quadro Conceitual".
5

Cynamon explicita que a técnica é o resultado do esforço humano para vencer ou se livrar de limitações
próprias da espécie. O transporte foi inventado para reduzir tempo, diante da incapacidade do homem de
vencer distâncias em tempo hábil. A comunicação via telefonia, rádio, etc., é o fruto da necessidade de se
comunicar à distância que, sem instrumentos, não se consegue.

6

TUDELA, F.,”Tecnologias para os Assentamentos Humanos: Um Quadro Conceitual”, pág.7.

7

Id., pág.9.
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coerção de cima e de fora e a participação de baixo e de dentro8. Quando esta inovação
estiver difundida no sistema econômico e social estimulará outras demandas. O sucesso
das inovações parece depender de sua capacidade de se desdobrar em outras inovações.
Observa-se que na implantação de uma tecnologia deve-se verificá-la tecnicamente.
Devem ser analisados os fatores de risco na produção em grande escala, tais como
suficiência de materiais, o sistemas de financiamento para aquela infra-estrutura, a política
do governo, etc...
Normalmente os países desenvolvidos dizem que querem ajudar os países em
desenvolvimento a colocarem em prática suas próprias tecnologias, mas querem que estes
continuem importando tecnologia e a lógica é exatamente contrária, os países em
desenvolvimento para utilizar tecnologia nativa têm que desenvolver sua capacidade de
produzi-la. No entanto, alguns autores acreditam que na implantação de uma inovação
tecnológica, num primeiro momento e por algum tempo, deve haver um suporte externo já
que uma nova solução está acima da capacidade inicial da comunidade. Esse tempo é o
suficiente para capacitação comunal para adequada utilização e manutenção da inovação
tecnológica.9
A geração de tecnologias, em países em vias de desenvolvimento, que já sofrem
com a escassez de investimentos, agrava-se ainda mais pela falta de formação técnica
abrangente o suficiente para capacitar os técnicos a procurarem soluções próprias.
No campo de saneamento e em outros campos, os problemas envolvem além de
condicionantes técnicos, condicionantes econômicos e sociais que implicam na seleção
tecnológica.1011 Uma característica importante da adoção de uma invenção é que a decisão
não é individual, envolve acordos sociais e uma grande quantidade de recursos, o que
significa uma mudança no modo de vida das comunidades envolvidas e a legitimação de
certos consensos sociais.12 Há também o conflito entre as demandas, necessidades sociais e
a implantação de tecnologias não padronizadas13. «A interpretação das necessidades
coletivas incorpora um componente ideológico que constitui um fator de inércia para a
8

JÈQUIER, N., “Appropriate Technology - Problems and Promises”, pág.36.

9

MOITTA, F.,"Tecnologia Apropriada: Conceitos e Usos", pág. 13.
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MOITTA, F., “Tecnologia Apropriada: Conceitos e Usos”,pág.13..

11

Cynamon acrescenta que a tecnologia em água envolve desde a produção de materiais, o desenvolvimento
de métodos e seu uso.

12
13

JÈQUIER, N., “Appropriate Technology -Problems and Promises”, pág.53.

Nessa questão o que pesa mais é a crescente demanda por infra-estrutura e a implantação de tecnologias
que não são produzidas em grande escala, não são padronizadas, são produzidas artesanalmente.
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mudança tecnológica»14 Ainda a diversidade territorial, econômica e cultural entre as
regiões pode ter reflexos sobre a possibilidade de implantação das tecnologias.
A identificação de resistências à mudança tecnológica pode levar a se «fixar uma
estratégia viável de controle dos processos de mudança tecnológica que permita endereçar,
dirigir, até mesmo acelerar, as transformações.»15 Pois a mudança efetiva e controlada
dependerá de uma ação múltipla, combinada de efeito sistêmico.
Para adotar uma tecnologia ou analisar suas potencialidades de difusão é necessário
observar quatro campos funcionais: o político, o técnico, o econômico e o social.
«O campo político incorpora as decisões sobre o que fazer, para que e para
quem. O campo técnico inclui a determinação do modo de combinar os recursos.
O campo econômico engloba os processos de produção-distribuição, enquanto o
campo social centraliza-se nos processos de uso e consumo dos produtos
tecnológicos».16

Vê-se, portanto, que no campo político são analisados a disponibilidade de
recursos, correlações de forças sociais, prioridades institucionais, oportunidade e eficácia
política das opções, "inaugurabilidade" potencial dos produtos da ação, etc... O processo
no campo político culmina com uma definição mais ou menos explícita da composição,
natureza, quantidade e qualidade dos bens e serviços que vão ser fornecidos à comunidade.
Já o campo técnico encontra-se profundamente ligado ao âmbito da produção e
distribuição dos bens e serviços, tendo uma forte tendência economicista. No campo social,
produz-se a interação entre os produtos tecnológicos surgidos do campo econômico e os
usuários.
Um outro elemento da adoção de uma tecnologia diz respeito à prática tradicional
da engenharia. Por razões econômicas entre outras, esta prática «inclui um elevado grau de
segurança e eficiência e, conseqüentemente, um pequeno elemento de risco ou incerteza.
Isso, obviamente, não favorece rápidas mudanças em projetos, métodos, materiais,
equipamentos e tecnologia».17

14

TUDELA, F., “Tecnologias para os Assentamentos Humanos: Um Quadro Conceitual”, pág.28.

15

TUDELA, F., “Tecnologias para os Assentamentos Humanos: Um Quadro Conceitual”, pág.27.

16
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Idem.
MOITTA, F., “Tecnologia Apropriada: Conceitos e Usos”, pág.15.
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Entretanto, a caracterização de tecnologias e sua implantação precisa incorporar
também as consequências de sua utilização. É da maior importância considerar possíveis
riscos decorrentes da adoção de soluções técnicas. Estes riscos dizem respeito à:
1. o seu grau, a possibilidade de seu controle e aceitação social;
2. as providências que foram tomadas já no processo de desenvolvimento da tecnologia
visando detectar possíveis ou futuras falhas;
3. um balanço entre custo e benefício;
4. a especificidade ou abrangência da aplicação da tecnologia;
5. a necessidade (ou não) de haver mudança no comportamento da comunidade
envolvida.
Um outro aspecto importante é que as grandes transformações nas práticas
científico-tecnológicas não se devem tanto aos aperfeiçoamentos metodológicos ou
instrumentais quanto às mudanças qualitativamente significativas no modo concreto,
mesmo que implícito, de formular os problemas que dão origem às práticas. Pois, mais do
que o "desenvolvimento de novas respostas" é o "desenvolvimento de novas perguntas"
que caracterizaria as revoluções científico-tecnológicas18. Isto significa uma nova visão e
até mesmo a ampliação do conceito de tecnologia. O conteúdo do conceito tende a se
expandir numa tríplice direção:
1- A abertura está relacionada com a consciência de que as soluções técnicas não são
produto de uma determinação mecânica, linear, e de que existe um campo de variação
para as mesmas, uma vez fixados os parâmetros gerais que caracterizam a operação
técnica. Pergunta-se: Como, com que instrumento se efetua esta operação? Qual é o
campo real de variação das possíveis formas de recolocar e/ou efetuar este tipo de
operação? Com base em que, em função dos interesses de quem, se tomam ou se
poderiam tomar decisões nesse âmbito?
2- As implicações e consequências imediatas, e mesmo mediatas, da implementação de
qualquer opção tecnológica passaram também a incorporar-se ao conteúdo do conceito
de tecnologia. Passou-se a considerar tecnologia como o conjunto das técnicas mais
suas implicações sociais e ambientais.

18

TUDELA, F., “Tecnologias para os Assentamentos Humanos: Um Quadro Conceitual”, pág.14.
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3- O conteúdo do conceito de tecnologia começa a se expandir também no sentido de
ultrapassar aparentemente a circunstância da produção para abarcar o processo
completo de geração social de bens e serviços incluindo as instâncias da distribuição e
do consumo, nas quais poder-se-ia também detectar uma dimensão técnica.19
Além das características mais gerais tendencialmente válidas para todas as
tecnologias modernas, identifica-se a introdução de termos que dizem respeito a formas
tecnológicas específicas. Está-se falando, por exemplo de, tecnologia alternativa,
tecnologia de baixo custo, tecnologia intermediária, tecnologia de ponta, tecnologia
apropriada. São termos normalmente utilizados para definir alternativa tecnológica à
tecnologia convencional. Há divergências em relação a compreensão destes termos.
Alguns autores não fazem diferenciação entre as denominações e conceituam
tecnologia alternativa, apropriada, simplificada, de baixo custo como «o conjunto de
opções tecnológicas desenvolvidas a partir do objetivo de racionalizar os meios de
produção para obtenção de maiores benefícios sociais diretos (o produto da tecnologia habitação, esgotamento sanitário, etc.) e indiretos (a geração de empregos para mão-deobra não especializada20, a utilização dos pequenos produtores locais, a não degradação do
meio ambiente, etc.)»21
Por outro lado, existem aqueles que afirmam que a denominação tecnologia
intermediária é relativa, mas que está no "meio do caminho" da tecnologia convencional, é
uma inovação tecnológica nativa, refere-se a uma inovação técnica.22 A tecnologia
intermediária responde o “como” dos processos tecnológicos.23 Há algumas características
das tecnologias intermediárias:
1- A "tecnologia intermediária" não rompe com a concepção estreita e tradicional da
tecnologia. Todo o problema das determinações e das implicações sociais e ambientais
das técnicas tende a se reduzir à consideração econômica de conseguir produtos ao
menor preço possível.

19

Ibid., pág.21.

20

É interessante como as pessoas associam a utilização de tecnologias alternativas a trabalhadores não
especializados, quando para mim, é justamente a tecnologia apropriada que exige mais engenhosidade e
necessita de preparo técnico para executá-la, enquanto a tecnologia convencional é padronizada e qualquer
um(bem treinado)a executa.

21

REGO, R. G. do, “Aplicações de Tecnologias Alternativas em Pernambuco”, pág. 190.

22

JÈQUIER, N., “Apropriate Technology - Problems and Promises”, pág.17.

23

TUDELA, F., “Tecnologias para os Assentamentos Humanos: Um Quadro Conceitual”, pág.25.
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2- A "tecnologia intermediária" não explicita devidamente o papel que a tecnologia
desempenha no projeto de desenvolvimento; não parece focalizar explicitamente o
interesse nas necessidades básicas da população majoritária; há o desvinculamento de
qualquer processo de mudança social.24
Percebe-se, então, que o termo tecnologia intermediária refere-se a alternativa
técnica à tecnologia desenvolvida em outro país onde não há maior preocupação sobre as
implicações sociais relativas à implantação dessa tecnologia.
Já o termo "tecnologia de baixo custo" sempre foi utilizado como um critério
econômico, o que gerou muitas vezes a sua desqualificação como técnica. Um dos
exemplos foi o incentivo a utilização de tecnologias de baixo custo pelo BNH, na década
de 80, que fez com que muita “porcaria”25 fosse produzida para se obter investimento e
houvesse o reconhecimento pejorativo deste termo.
Quanto ao termo tecnologia apropriada, há o esclarecimento da amplitude de seu
significado. Para alguns, significa tecnologia específica para determinado fim ou a
utilização de nova metodologia para a solução de velhos problemas. Para outros, significa
uma maneira barata de fazer as coisas, com fácil operação e manutenção e utilizando
material e mão-de-obra locais. Estas divergências na compreensão do termo serão objeto
de uma discussão mais aprofundada no próximo item.
1.1.2 - CONCEITUAÇÃO DA TECNOLOGIA APROPRIADA
Antes de se conceituar tecnologia apropriada, é imprescindível que se faça uma
diferenciação entre os termos apropriação de uma tecnologia, apropriação tecnológica e
tecnologia apropriada.
Primeiro, cabe esclarecer como no presente trabalho será compreendida a expressão
"apropriação de uma tecnologia". O uso de uma tecnologia pressupõe a sua apropriação.
Quer dizer a apropriação designa aqui o processo de assimilação ou assenhoramento do
conhecimento sobre uma determinada tecnologia que tornará alguém capaz de empregar a
tecnologia. A apropriação se refere ao conhecimento necessário, a experiências disponíveis
sobre uma determinada tecnologia.

24
25

TUDELA, F., “Tecnologias para os Assentamentos Humanos: Um Quadro Conceitual”, pág.23.

Esta expressão foi utilizada por Mário Pero Tinoco, membro da diretoria da ABES e presidente do Comitê
de Tecnologias de Baixo Custo da ABES.
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Segundo, quando se fala de "apropriação tecnológica", refere-se a uma outra
compreensão da palavra apropriação. Refere-se as consequências do uso de uma
tecnologia, aos seus efeitos e impactos. A "apropriação tecnológica" (ou não) será julgada
com referência aos objetivos que orientaram sua implantação.
Terceiro, nos casos de apropriação de uma tecnologia e tecnologia apropriada fezse referência a duas diferentes fases da difusão e uso de tecnologias. A expressão
"tecnologia apropriada" surge como consequência da recolocação e consecutiva ampliação
do conceito de tecnologia. Esta ampliação diz respeito à compreensão de pluralidade e da
não neutralidade das opções técnicas, tangíveis ou não; às suas múltiplas determinações; à
estreita vinculação entre estas opções tecnológicas e seus impactos sociais e ambientais.26
A conceituação de tecnologia apropriada já se consolidou no mundo inteiro, é um
termo técnico.27
É importante que se saiba que uma tecnologia não é apropriada por si mesma, mas
pela sua aplicação e uso e se chama tecnologia apropriada quando é tecnicamente correta,
culturalmente aceitável e economicamente viável.28 É uma tecnologia baseada em
conhecimentos e experiência técnica, visando trabalhar com a iniciativa local e os
materiais que mais facilmente se obtenham, sempre em busca de aperfeiçoamento para
melhor atender às comunidades e ao objetivo específico, que no caso é a promoção da
saúde. A tecnologia apropriada pressupõe escolha das técnicas que melhor se adaptem e
tenham melhor eficiência e eficácia na busca de objetivos. Nem sempre a tecnologia
apropriada é a de mais baixo custo; há um limite para o "barato", que é a possibilidade de
alcançar o objetivo.2930
26

TUDELA, F.,"Tecnologias para os Assentamentos Humanos: um Quadro Conceitual", pág.24.
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Apenas para citar umas contribuições para a ampla discussão sobre este termo vide os livros: “Appropriate
Technology - Problems and Promisses”, JÈQUIER, N.; “Technological Development Strategies for
Developing Countries - A Review for Policy Makers”, HALTY-CARRERE, Maximo.; “The Politics of
Alternative Technology”, DICKSON, D.; “Appropriate Technology Sourcebook”, SAXENIAN, M. e
DARROW, K.;

28

MOITTA, F., “Tecnologia Apropriada: Conceitos e Usos”, pág.13
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CYNAMON, S. E., “Sugestões de Normas Provisórias para Elaboração e Apresentação de Pequenos
Abastecimentos de Água”; “Procedimentos para Equacionamento e Projeto de Esgotos Sanitários de
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Para se entender tecnologia apropriada, Cynamon dá o exemplo da construção de casas, afirmando que a
tecnologia apropriada é aquela na qual tem-se casas com segurança, a menor custo, com rapidez e um
mínimo de conforto, enquanto que na tecnologia convencional utilizada na construção de casas para a classe
mais favorecida é prevista a segurança, o máximo conforto e a ostentação.
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A utilização de tecnologia apropriada não é recente. Observando a história da Índia
e da China, dois países onde a tecnologia de baixo custo está muito desenvolvida, se
verifica que este desenvolvimento está ligado à história social e política destes países.
Na Índia, em consequência ao amplo movimento nacional de liberação, foram
desenvolvidas e aplicadas tecnologias que levaram a libertação da dominação estrangeira
nestas áreas. Estas tecnologias podem ser consideradas apropriadas. Na China, outro país
pioneiro em termos de tecnologia apropriada, o desenvolvimento dessas tecnologias
ocorreu devido a um trabalho ideológico e político que ocorreu a partir de 1960, quando
houve o rompimento ideológico e tecnológico com a União Soviética e a China teve que
caminhar sozinha, o que implicou em descentralização, estímulo à iniciativa local e autosuficiência. O caso da China pode sugerir que o isolamento favorece o desenvolvimento
tecnológico, reforça a habilidade da sociedade, mas na verdade isto só ocorre quando no
país esta capacidade é preexistente e ele está preparado para a mudança.31
São os seguintes princípios que fundamentam o conceito de tecnologia
apropriada:32
1- permite que as necessidades sejam atendidas mais efetivamente devido ao envolvimento
de pessoas do local tanto na identificação de suas necessidades, como no trabalho com
essas identidades.
2- representa muito mais o desenvolvimento de práticas do que de equipamentos.
3- representa uma certa organização de atividades, que devem ter uma correta
administração e treinamento para que os erros sejam detectados e vencidos.
4- permite uma operação econômica devido à minimização do transporte de mercadorias e
o uso de recursos locais - humanos e materiais.
5- permite o estabelecimento e o desenvolvimento do saber local da comunidade.
6- ajuda a reduzir a dependência econômica, social e política entre indivíduos, regiões e
nações reconhecendo que as pessoas podem e devem resolver os seus problemas.
Devido às suas especificidades, como por exemplo, ter seu desenvolvimento em
muitos casos a nível local, a divulgação de tecnologias apropriadas enfrenta problemas
para contribuir ao esforço nacional de desenvolvimento.
31
32

JÉQUIER, N., “Appropriate Technology - Problems and Promises”, pág.34.
SAXENIAN, M. e DARROW, K., “Appropriate Technology Sourcebook”, pág 8.
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Enfim, o termo "tecnologia apropriada" refere-se à dimensão sócio-cultural da
inovação. A idéia é que a "nova" tecnologia não seja somente econômica e técnica mas que
se adapte ao meio ambiente sócio-cultural e que desenvolva a auto-confiança da
comunidade. Implica em um julgamento tanto dos que desenvolveram a tecnologia como
daqueles que vão utilizá-la. Há a criação do neologismo tecnologia politicamente
apropriada. Nesse sentido, o movimento pela utilização de tecnologias apropriadas tem
uma grande função social a preencher que não é simplesmente uma melhoria de qualidade
de vida mas a construção de um padrão de vida com auto-respeito e auto-confiança dos
membros da comunidade e dos inovadores no seu potencial e na sua capacidade de
desenvolvimento e mobilização e uma certa independência e autocontrole de seu futuro,33
que são pré-condições para a invenção e para seu ativo envolvimento34 no processo de
inovação.
A engenhosidade é a contrapartida sócio-cultural para que uma invenção possa ser
"apropriada" apropriadamente.
1.2 - COMPREENSÃO DO PROBLEMA SANITÁRIO
O objetivo de se estudar o termo e os conceitos de tecnologia era chegar a entender
os sistemas de esgotamento sanitário, alvo deste trabalho. O reconhecimento da
necessidade de construir sistemas não levou a uma única tecnologia sanitária.
Historicamente, mesmo neste, observa-se a criação e difusão de diferentes sistemas com
características bastante diversas. Compreende-se estes sistemas como soluções ao que
chamou-se Problema Sanitário. Neste serão abordados sistematicamente os diferentes
problemas sanitários contemporâneos e suas respectivas soluções.
Em termos de Saneamento, geralmente as soluções vieram com a constatação de
problemas de início estéticos, de conforto, de incomodidade. Depois, a história da
implantação de sistemas de esgotamento sanitário indica que soluções sanitárias sucederam
33

JÉQUIER(1976, pág. 61) diz que o processo de participação é difícil, delicado e lento mas ressalta a
importância da participação das comunidades diretamente envolvidas com o processo de inovação
tecnológica e acrescenta que temos que encorajar às pessoas a serem ativas no processo de inovação, para
que elas definam suas próprias necessidades e tomem parte desde o desenvolvimento, teste e implantação de
tecnologia que eles utilizarão. AURELIANO(1987) acrescenta que temos que «trabalhar junto com o povo
daquela região, com o povo carente, e antes de mais nada, que esse trabalho que nós executamos, seja um
trabalho que ajude a organizar. Porque, na verdade, o povo se encontra nas condições atuais por estar
desorganizado, por não ter consciência de sua força.

34

A participação da comunidade no processo de inovação pode ser feita através de uma critica construtiva
permanente para geração de novas idéias e definições de novos métodos e técnicas apropriadas às suas
realidades. (JÉQUIER, 1976, pág.60).
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as epidemias de cólera.35 Estava sendo identificada a necessidade de se construírem
sistemas de coleta adequados, destinados a receber, conduzir e tratar estas contribuições e
levá-las a um destino final, assegurando à população usuária a defesa sanitária necessária.
Alguns pesquisadores, verdadeiros estudiosos de Saneamento, repararam que para
se ter soluções sanitariamente satisfatórias bastava-se observar e questionar a realidade.36
As soluções dependem da compreensão dos problemas.
Abordar a mais ou menos explícita definição do problema sanitário, presente em
cada sistema, torna-se, portanto, imprescindível para compreender a natureza e as
diferenças qualitativas das próprias soluções. Abordagem esta que mesclará os elementos
dos problemas com indícios de suas soluções (tecnologias).
1.2.1 - A DIMENSÃO DA SEGURANÇA, CONFORTO E ESTÉTICA DO
PROBLEMA SANITÁRIO
Uma primeira compreensão do problema sanitário parte da premissa de que;
«todas as comunidades produzem resíduos líquidos, contendo sólidos flutuantes,
provenientes da utilização da água potável, que abrangem os esgotos sanitários e
os despejos industriais e que, não sendo convenientemente afastados, ocasionam
males à saúde das suas populações. Decorre daí a necessidade de se construírem
sistemas de coleta adequados, destinados a receber e conduzir estas contribuições
a um destino final, assegurando à população usuária a defesa sanitária
necessária.» 37

É essa a concepção do Sistema Convencional de Esgotos que foi introduzido nos
Estados Unidos pela primeira vez na cidade de Menphis, Tenesse, pelo engenheiro
GEORGE WARING Jr, em 1879, cujas instruções completas foram publicadas em 1898
por A. PRESCOTT FOLWELL. Desde então, os Sistemas Convencionais têm sofrido
poucas modificações.
É por isso que, na década de 90, vê-se que os níveis de atendimento e cobertura dos
serviços de saneamento ainda estão muito aquém dos parâmetros considerados adequados

35

NETTO, J. M. A., " Tecnologias Innovadoras Y de Bajo Costo Utilizadas En Los Sistemas de
Alcantarillado", pág.3.

36

CYNAMON, S. E., "Sistema de Concessões Técnicas para Coleta e Tratamento de Resíduos Líquidos de
Pequenas Coletividades".

37

LEME, F. P., "Planejamento e Projeto dos Sistemas Urbanos de Esgotos Sanitários", pág.13.
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à qualidade de vida da população e sequer vislubram a possibilidade de soluções futuras, a
não ser que as autoridades passem a adotar uma postura séria e consciente com relação à
situação desfavorável do saneamento ambiental em relação a outras áreas consideradas de
grande interesse político.38
No Quadro 1 e nas Figuras a e b pode-se visualizar a evolução da cobertura do
saneamento básico no Brasil no período de 1980 à 1992.
Os Quadros 2 e 3 mostram a realidade de 1992.
Pode-se concluir que39:
1. Segundo os dados oficiais, da população abastecida que é de 101,6 milhões de
habitantes, correspondentes a 66,7% da população total ou 86,24% da população
urbana, 78,6% são atendidas pelas empresas de saneamento básico e 21,4% por
Prefeituras Municipais e outros.
2. A maior parcela da população atendida está na Região Sudeste, 82,1%, e a menor está
na Região Norte, 41,94%.
QUADRO 1 - Evolução da cobertura no Brasil
anos

localidades

sedes c/sist.

distr. c/ sist.

população (mil)

sedes

água

água

proj.

distr.
3

4

esg.
5

esg.

6

7

8

abast.
9

nº econ.(mil)
água

esg.

10

11

12

atend *

1

2

1980

3.974

4.117

3.435

1.017

970

-

119002

60474

25358

12880

5551

1981

4022

4152

3600

1066

1218

-

122579

64333

26309

14227

6030

1982

4015

4330

3683

1090

1337

-

128002

68344

39357

15833

6624

1983

4102

4268

3820

1114

1470

50

131877

73783

18760

17291

7209

1984

4105

4305

3870

1141

1910

88

136609

77876

32791

18107

7783

1985

4117

4695

3912

1188

2413

97

136295

82411

34854

18965

8487

1986

4179

4777

3959

1192

2544

108

141173

86614

37367

19992

8711

1987

4186

4630

3992

1203

2754

173

145064

89363

38851

21016

9305

1988

4297

4969

4073

1232

2905

190

148993

93656

41301

22199

9986

1989

4417

4563

4179

1264

3202

211

152944

100500

44075

24089

10771

38

Catálogo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, CABES XVII, 1992/1993, pág. I-11.

39

Idem, pág.I-12 a I-23.

21

1990

4491

4221

4267

1268

3095

216

158367

104194

46695

25224

11378

1991

4656

4655

4414

1308

3005

218

148517

98254

45732

26001

11727

1992

4754

4875

4505

1314

2977

231

152359

101626

47066

26939

12269

* com sistemas de esgotos
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23

QUADRO 2
Dados gerais sobre saneamento por região geográfica em 31/12/92 - sistemas de abastecimento de água
REGIÕES
NORTE

DISCRIMINAÇÃO

nº

NORDESTE

%

nº

%

C-OESTE

nº

%

SUDESTE

nº

%

SUL

nº

BRASIL

%

nº

%

1- Localidades c/ sist.
1.1 - sedes municipais

301

6,68

1.433

31,81

403

8,95

1.469

32,61

899

19,96

4.505

60,21

1.2 - distritos

115

3,86

1.131

37,99

182

6,11

1.159

38,93

390

13,10

2.977

39,79

1.3 - total (1.1+ 1.2)

416

5,56

2.564

34,27

585

7,82

2.628

35,12

1.289

17

7.482

100,0

2.1 - empresa - (direta ou indireta)

309

6,39

1.717

35,53

430

8,90

1.241

25,68

1.136

23,51

4.833

64,60

2.2 - outros

107

4,04

847

31,97

155

5,85

1.387

52,36

153

5,78

2.649

35,40

2.2.1 - prefeituras munic.

44

2,57

269

15,72

62

3,62

1.224

71,54

112

6,55

1.711

22,87

2.2.2- entidades diversas

63

6,72

578

61,62

93

9,91

163

17,38

41

4,37

938

12,54

2.3 - total (2.1+2.2)

416

5,56

2.564

34,27

585

7,82

2.628

35,12

1.289

17,23

7.482

100,0

3.1 - empresa

223

6,63

1.236

36,72

342

24,39

821

24,39

744

22,10

3.366

74,72

3.2 - outros

78

6,85

197

17,30

61

5,36

648

56,89

155

13,61

1.139

25,28

3.3 - total (3.1+3.2)

301

6,68

1.433

31,81

403

8,95

1.469

32,61

899

19,96

4.505

100,0

2 - Responsáveis pela operação

3 - Sedes municipais com sistemas

4 - Número de economias
4.1 - empresa

969.058

5

4.866.502

22,72

1.808.123

8,44

9.923.066

46,32

3.855.920

18,00

21.422.669

79,52

4.2 - outros

100.576

1,82

460.323

8,34

65.225

1,18

3.996.513

72,44

894.232

16,21

5.516.869

20,48

1.069.634

3,97

5.325.825

19,77

1.873.348

6,95

13.919.579

51,67

4.750.152

17,63

26.939.538

100,0

4.642.585

5,81

18.661.928

23,36

6.646.875

8,32

36.885.122

46,17

13.046.737

16,33

79.883.247

78,60

518.385

2,38

2.251.645

10,36

260.507

1,20

15666729

72,05

3.046.294

14,01

21.743.560

21,40

5.160.970

5,08

20.913.573

20,58

6.907.382

6,80

52.551.851

51,71

16.093.031

15,84 101.626.807 100,0

101

40,56

115

46,18

19

7,63

0

0,00

14

5,62

249

100,0

0

0,00

1

9,09

10

90,91

0

0,00

0

0,00

11

4,42
9,24

4.3 - total (4.1+4.2)
5 - Pupulação abastecida
5.1 - empresa
5.2 - outros
5.3 - total (5.1+5.2)
6 - Sedes municipais sem sistemas
6.1 - total
6.2 - com obras em andam/
6.3- projetos concluídos

2

8,70

18

8,70

3

13,04

0

0,00

0

0,00

23

6.4-proj. em andamento

10

76,92

0

0,00

3

23,08

0

0,00

0

0,00

13

5,22

6.5 - outras

89

44,06

96

47,52

3

1,49

0

0,00

14

6,93

202

81,12

7- sedes munic. atendidas (%)

74,88

-------

92,57

---------

95,50

---------

100,00

--------

98,47

--------

94,76

--------

8- pop.total atendida (%)

41,94

--------

48,20

--------

67,71

--------

82,10

--------

71,67

--------

66,70

--------

9- pop. urb. tot. atend.(%)

68,31

-------

77,88

--------

82,28

--------

92,18

--------

89,27

--------

86,24

--------

10- pop abast/nº econom.
10.1 - empresa

4,79

3,83

3,68

3,72

3,38

3,73

10.2 - outros

5,15

4,89

3,99

3,92

3,41

3,94

10.3 - média

4,82

3,93

3,69

3,78

3,39

3,77
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QUADRO 3
Dados gerais sobre saneamento por região geográfica em 31/12/92 - sistemas de esgotamento sanitário
REGIÕES
NORTE

NORDESTE

C-OESTE

SUDESTE

SUL

BRASIL

DISCRIMINAÇÃO

nº

%

nº

%

nº

%

nº

%

nº

%

nº

%

1 -Local. c/ sistemas
1.1 - sedes munic.

11

0,84

70

5,33

44

3,35

1.070

81,43

119

9,06

1.314

85,05

1.2 - distritos

1

0,43

6

2,60

2

0,87

219

94,81

3

1,30

231

14,95

1.3 - total (1.1+!.2)

12

0,78

76

4,92

46

2,98

1.289

83,43

122

7,90

1.545

100,0

2.1 - empresa - (dir ou ind)

12

1,75

69

10,04

43

6,26

447

65,07

116

16,89

687

44,47

2.2 - outros

0

0,00

7

0,82

3

0,35

842

98,14

6

0,70

858

55,53

2.2.1 - prefeit. munic.

0

0,00

1

0,13

3

0,40

738

98,66

6

0,80

748

48,41

2.2.2 - entids. diversas

0

0,00

6

5,45

0

0,00

104

94,55

0

0,00

110

7,12

2.3 - total (2.1+2.2)

12

0,78

76

4,92

46

2,98

1.289

83,43

122

7,90

1.545

100,0

3.1 - empresa

11

1,93

63

11,05

41

7,19

341

59,82

114

20,00

570

43,38

3.2 - outros

0

0,00

7

0,94

3

0,40

729

97,98

5

0,67

744

56,62

3.3 - total (3.1+3.2)

11

0,84

70

5,33

44

3,35

1.070

81,43

119

9,06

1.314

100,0

55.669

0,66

908.332

10,84

791.521

9,45

5.898.090

70,38

726.515

8,67

8.380.127

68,30

0

0,00

3.574

0,09

6.464

0,17

3.638.592

93,55

240.864

6,19

3.889.494

31,70

55.669

0,45

911.906

7,43

797.985

6,50

9.536.682

77,73

967.379

7,88

12.269.621

100,0

280.873

0,92

3.300.883

10,84

2.647236

8,69

21.693.314

71,24

2.530.188

8,31

30.452.494

64,70

0

0,00

17.870

0,11

25.538

0,15

15.686.829

94,42

884.215

5,32

16.614.452

35,30

280.873

0,60

3.318.753

7,05

2.672.774

5,68

37.380.143

79,42

3.414.403

7,25

47.066.946

100,0

2 - Responsáveis pela oper.

3 - Sedes Munic. c/ sists

4 - nº de economias
4.1 - empresa
4.2 - outros
4.3 - total (4.1+4.2)
5 - população atendida
5.1 - empresa
5.2 - outros
5.3 - total (5.1+5.2)
6- Sedes Munic. s/ sists
391

11,37

1.478

42,97

378

10,99

399

11,60

794

23,08

3.440

100,0

6.2 - c/ obras em andam.

0

0,00

3

50,00

1

16,67

0

0,00

2

33,33

6

0,17

6.3 - c/ proj. concluídos

0

0,00

36

66,67

15

27,78

0

0,00

3

5,56

54

1,57

6.4 -c/ proj. em andam.

5

15,63

20

62,50

7

21,88

0

0,00

0

0,00

32

0,93

6.5 - outras

386

11,53

1.419

42,38

355

10,60

399

11,92

789

23,57

3.348

97,33

7 - Sedes Munic. Atend(%)

2,23

--------

4,99

--------

16,86

--------

69,98

--------

10,02

--------

27,64

--------

8 - Pop. Total atendida (%)

2,28

--------

7,65

--------

26,20

--------

58,40

--------

15,21

--------

30,89

--------

9 - Pop. Urb. Total at. (%)

3,72

--------

12,36

--------

31,84

--------

65,57

--------

18,94

---------

39,94

--------

6.1 - total

10 - Pop. atend /econom.
10.1 - empresa

5,05

3,63

3,34

3,68

3,48

3,63

10.2 - outros

0,00

5,00

3,95

4,31

3,67

4,27

10.3 - média

5,05

3,64

3,35

3,92

3,53

3,84

3. A cobertura com sistemas de esgotos sanitários é bem menos favorável que a de
abastecimento de água, já que somente 30,89% da população total - 39,94% da
população urbana, 27,64% das sedes municipais e 4,73% dos distritos - dispõem desses
serviços.
4. Em termos regionais, o Sudeste apresenta a maior cobertura, com atendimento a 58,4%
da população total ou 65,57% da população urbana, tendo 69,98% das sedes municipais
dispondo de sistemas. Os menores índices foram encontrados na Região Norte com
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atendimento a 2,28% da população total, 3,72% da população urbana e 2,23% das sedes
municipais. Faltam ainda ser atendidas 3440 sedes municipais e 4644 vilas distritais. A
partir do Quadro 1 observa-se que em 1992 haviam 4754 sedes municipais e 4875 vilas
distritais e que, portanto, faltavam ainda a ser atendidas, em termos de esgotamento
sanitário, 72,36% sedes municipais e 95,26% de vilas distritais.
5. Dos investimentos totais para água, 40% foram destinados às capitais e 30% para o
interior.
6. Para esgotos esses percentuais foram de 21,64% para as capitais e 7,45% para o interior.
É concluído, então, no CABES, que no período entre 1980 a 1992, em termos de
populações abastecidas e atendidas com sistemas de esgotos, a expansão foi discreta,
apresentando acréscimos nas populações para água e esgotos, respectivamente, de 2,17% e
6,77%. Percebe-se, também, que há disparidades regionais e entre áreas urbanas e rurais.
É necessário também observar que os dados oficiais não correspondem à realidade,
já que se incluem como abastecidas áreas (mesmo no Rio de Janeiro e São Paulo) onde a
água chega somente uma vez por semana ou em 15 dias e durante duas horas. Também são
computados sistemas de esgotos inadequados que desembocam à flor do solo.
Compreende-se, então, que há necessidade de transporte dos dejetos e que, apesar
de haver um discurso em prol da "defesa sanitária" não há abrangência necessária devido
ao alto custo desse sistema, não havendo também atenção quanto à diversidade territorial e
de situações.
No Sistema Convencional de Esgotos, portanto, não há uma definição mais
detalhada do problema sanitário e de como equacioná-lo. Busca-se atender ao senso
estético, à comodidade. São os órgãos financiadores e o governo que decidirão onde
construir o sistema. A participação comunitária muitas vezes se restringe ao mutirão (que
na década de 80 passou a ser remunerado).
1.2.2 - A DIMENSÃO COLETIVA E SUAS ESCALAS DO PROBLEMA
SANITÁRIO
Reconhecendo as insuficiências e falhas do modelo clássico de esgotamento
sanitário que vinha sendo utilizado no Brasil, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio
Grande do Norte (CAERN)40, em 1980, considerou importante a necessidade de se
40

O principal articulador e mentor do Sistema Condominial de Esgotos é José Carlos Melo, sendo Cícero
Onofre de Andrade de Neto, co-autor e responsável pela parte técnica do método.
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introduzir diferentes formas e instâncias de participação e decisão na solução do problema
sanitário. Trabalhou com três sucessivos níveis de abrangência (escalas) que são:
1. Condomínios - consiste na formação de condomínios, em grupos de usuários, a nível de
quadra urbana, como unidade de esgotamento sanitário. No plano físico são condomínios
horizontais; no plano social, são condomínios informais, pactuados durante a dotação do sistema
de esgotos. A maioria decide entre alternativas coletivas e individuais de acesso ao serviço.
2. Microssistemas - nesta escala o conjunto de todas as quadras da cidade é considerado
subdividido em subconjuntos que são as pequenas bacias de drenagem, tomadas como
Unidades de Processamento Final - os Microssistemas. O tratamento dos esgotos é,
portanto, descentralizado, dispensando as vultuosas obras de transporte dos esgotos, tais
como, elevatórias, emissários, interceptores.
3. Cidade - nesta escala se estabelece regras institucionais e instância decisória que
oficializa os pactos de quadras e microssistemas através de convênios negociados com
as concessionárias.
As escalas correspondem a diferentes fóruns de decisão política onde são
estabelecidos instrumentos práticos para a sua realização, que são:
• os componentes físicos dos microssistemas que constituem o sistema geral urbano;
• a conjunção de recursos através da articulação e integração de esforços e da
identificação e otimização dos recursos potenciais e disponíveis (humanos,
organizacionais ou materiais);
• o pacto comunitário através da mobilização das pessoas e instituições no sentido de
assegurar a participação democrática e a divisão de responsabilidades, direitos e
deveres, ônus e benefícios.
Esta percepção é que compõe o Sistema Condominial de Esgotos, sendo adequada
à sua realidade, eficaz e de baixo custo.
«Eficaz porque os altos índices de ligação permitem o enxugamento integral das
áreas de intervenções propiciando conforto e salubridade a toda a população,
evitando a transmissão das doenças, e garantindo a preservação do meio-ambiente.
De baixo custo porque os investimentos limitam-se a um quarto daqueles dos
sistemas clássicos, ou convencionais, permite tarifas reduzidas, e é intensivo em
mão-de-obra, gerando empregos em favor da relação benefício/custo».41

41

NETO, C. O. de A., "Sistema Condominial de Esgotos: Uma Solução Eficaz e de Baixo Custo - O Caso de
Rocas/Santos Reis, Natal, Brasil", pág.5.
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Além disso, na proposta desse sistema há a idéia de maior democratização42, de
continuidade nos serviços para acompanhar o crescimento da demanda e da necessidade de
adequação à realidade econômica e ecológica43.
Percebe-se, então, que no Sistema Condominial de Esgotos o problema sanitário é
percebido como um problema a ser resolvido em diferentes escalas e de uma forma
abrangente para uma cidade. Entretanto este mesmo sistema se restringe à escala
comunitária, deixando as soluções dos microssistemas e da cidade para o Estado. Isto pode
prejudicar a sua abrangência.
A concepção desse sistema, apesar de ser tão abrangente na sua base filosófica, nas
diretrizes, não consegue assegurar ao nível dos instrumentos e aspectos construtivos a sua
operacionalização nas escalas maiores (microssistemas e cidade), ficando a sua eficácia
sanitária prejudicada. Mesmo o funcionamento na escala condominial tende a ser
prejudicado quando não há uma coesão solidária entre os membros daquela comunidade.
A primeira implantação desse sistema foi no bairro de Rocas e Santos Reis, em
Natal, Rio Grande do Norte. Depois houveram implantações em Parelhas(RN), Brasília,
Recife, Petrolina (PE), Sapé (PE), Rio de Janeiro44 e em outros estados do Nordeste.
1.2.3 - A DIMENSÃO DA TRANSFORMAÇÃO DA NATUREZA DO ESGOTO E
DA ABRANGÊNCIA DA SOLUÇÃO
Encontra-se um novo passo de radicalização da compreensão do problema sanitário
numa proposta que já foi idealizada antes do Sistema Condominial, introduzido no item
anterior.
Cynamon,45 analisando o problema sanitário, constatou que a viabilidade de um
projeto de saneamento depende de um complexo de fatores (população, condições locais,

42

Democratização no sentido de acesso a todos e de um padrão básico de atendimento.

43

O atendimento da população é ditado pelas necessidades e disponibilidades de recursos da maioria,
buscando a viabilidade para o atendimento pleno. Somente serão ligadas ao sistema as quadras ou
condomínios "fechados", aqueles em que a mobilização permitiu definir a alternativa aceita por todos os
usuários. Há também a idéia de que o processo de implantação do sistema seja gradual, progressivo e
permanentemente atualizável em busca do aperfeiçoamento, possibilitando compatibilizar a disponibilidade
de recursos com o objetivo da abrangência de todo o universo. (NETO, 1987, pág.17)

44

O Banco Mundial têm condicionado o seu financiamento à utilização desse sistema em obras de
esgotamento sanitário no Rio de Janeiro. Este sistema têm sido implantado em várias favelas do Rio de
Janeiro e de Niterói.
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tecnologia disponível, exigências técnicas, recursos humanos, materiais e financeiros) e
que varia de acordo com as especificidades locais; nas áreas rurais as soluções individuais
(privadas com fossas de diversos tipos) são impositivas, mas a medida em que crescem as
aglomerações urbanas as soluções coletivas se tornam imperativas, principalmente quando
as localidades são providas de abastecimento público de água e os terrenos não filtram.
Esta radicalização da compreensão do problema sanitário está baseada em quatro
Princípios Gerais de Saneamento, enunciados e desenvolvidos pelo prof. Cynamon,
como fruto de pesquisas desde a década de 70.46
O primeiro, fala da Importância da Concentração Humana «As medidas de Saneamento se tornam tanto mais importantes quanto maior a
densidade humana ou de suas atividades por Unidade de área».

Os seguintes dois princípios podem ser vistos, em conjunto, como verdadeira
dialética da solução do saneamento que deve dar conta tanto do Detalhe (2º Princípio):
«A obtenção de resultados em Saneamento depende às vezes da observância de
detalhes mínimos, ou a inobservância de detalhes mínimos põe a perder grandes
investimentos»,

como exige ao mesmo tempo Alcance e Controle (3º Princípio); isto é, devem ser
abrangentes:
«As medidas de Saneamento para serem realmente efetivas dentro de uma
determinada área têm que ser abrangentes; proteger por medidas de
Saneamento parte da área dentro de um contexto maior significa colocar em
risco de saúde não somente a área como um todo mas principalmente a parte
supostamente protegida».

Finalmente o quarto Princípio chama a atenção do Período de Carência entre a
implantação e resultados sanitários dos sistemas:
«O período que medeia entre a implantação de medidas de Saneamento e os
resultados sanitários é variável dependendo das doenças a serem controladas e
das medidas aplicadas».

Estes Princípios Gerais de Saneamento representam o fundamento da compreensão
do problema sanitário do autor e sua observância é imprescindível para a obtenção de
45

CYNAMON, S. E., "Sistema de Concessões Técnicas para Coleta e Tratamento de Resíduos Líquidos de
Pequenas Coletividades".

46

CYNAMON, S. E., "Subsídios para um Instrumental de Análise".
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resultados sanitários com medidas de saneamento. Percebe-se uma mudança de postura em
relação a sistemas de saneamento e seu acesso pela população. A idéia central deste
sistema em termos tecnológicos consiste na mudança da natureza do esgoto e, em termos
do envolvimento dos usuários, que cada usuário tenha a responsabilidade e a consciência
de que a resolução do problema começa a partir dele. Pressupõe, então, uma nova
consciência da relação do Homem, seu resíduo e o meio-ambiente.
As propostas do Sistema Não Convencional de Esgoto Sanitário A Custo
Reduzido47, expostas a seguir, surgiram a partir da observação dos fatores técnicos que
contribuíam para o aumento de custo do Sistema Convencional de Esgoto.
1. considerando que o fator determinante dos custos é principalmente o aprofundamento
das valas e que a situação de maior economia se obtém quando a rede pode se manter
paralela à superfície do solo, estabelece o uso de tanques sépticos prédio por prédio
como meio de reduzir a velocidade necessária a ser mantida nos coletores a fim de
evitar depósitos na rede e com isso reduzir as declividades necessárias nos mesmos
coletores. É no tanque séptico, com a disposição do material suspenso, que se realiza o
tratamento primário dos esgotos e que o esgoto se transforma em água suja.
2. como meio mais econômico de remoção de lodo, estabelece leitos de secagem
acoplados aos tanques sépticos, com remoção anual do lodo seco fermentado.
3. redução dos diâmetros mínimos necessários para 25 mm (na prática 40 mm), possível
graças à retenção do material sólido grosseiro flutuante no tanque séptico.
4. com o uso de tanque séptico se torna possível um cálculo hidráulico diferente
especialmente vantajoso em áreas planas onde se evita ou reduz as necessidades de
bombeamento.
5. a substituição de poços de visita (P.V.) que contribuem com cerca de 40% do custo em
sistemas de até 45000 habitantes por Tubos de Inspeção e Limpeza (TIL, elaborados
pelo autor do método), de menor custo (redução de 5% do custo das redes).
6. nas áreas íngremes (favelas de morro), o uso de pequenos diâmetros permite maior
economia reduzindo os TIL necessários e as escavações, utilizando-se redes de pequena
profundidade em ambos os lados da rua.

47

CYNAMON, S. E., "Sistema Não Convencional de Esgoto Sanitário a Custo Reduzido, para Pequenas
Coletividades e Áreas Periféricas".
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7. como imposição sanitária emprega um tratamento final consistindo de filtro anaeróbio
de pedra, em três seções, ascendente, descendente e ascendente, seguido de filtro de
areia. Este método permite a setorialização, aproveitando para o lançamento dos
esgotos, canais ou galerias de águas pluviais ou riachos próximos, já que o tratamento
tem igual ou melhor resultado que o tratamento por lodo ativado, e alia redução de
custo, atendendo deste modo ao aspecto sanitário.
Percebe-se, portanto, que na concepção do Sistema Não Convencional de Esgoto a
Custo Reduzido há uma percepção diferente do problema sanitário e disso decorrem suas
soluções. Há uma percepção dialética do problema sanitário: ao mesmo tempo que o
sistema de esgotos tem que ser abrangente (territorial e socialmente, isto é, atingir a toda
população), ele se baseia em compromissos onde, cada família deve se responsabilizar
individualmente pela descarga do tanque séptico e limpeza do leito de secagem.
Há também uma dialética abrangência versus detalhe. Pois, para o sistema ser
abrangente, deve-se reduzir custos e para isto tem-se que descer a nível do detalhe (no
tanque séptico há mudança da natureza dos esgotos, TIL, menor aprofundamento de valas,
leitos de secagem acoplados nos tanques sépticos, redução de diâmetro). A abrangência
sanitária é conseguida com o tratamento final, sendo este parte integrante do sistema.
Para Cynamon, o tratamento final é uma imposição sanitária e a eficácia sanitária só é
conseguida com o sistema "completo" (coleta, transporte, tratamento e destino final).
É, portanto, importante frisar que o autor na definição do problema sanitário
evidencia que a tecnologia empregada deve ser apropriada, ou seja, aquela que atende
caso a caso. É uma tecnologia que respeita às conveniências sócio-culturais e econômicas
pois objetiva levar a todos o benefício. Para tal, impõe-se a redução de custo (com a
mudança da natureza do esgoto) e o trabalho com a iniciativa local e os materiais
localmente disponíveis, sempre buscando o aperfeiçoamento para atender às comunidades
e para promover a saúde.
A primeira implantação do Sistema Não Convencional de Esgoto a Custo Reduzido
foi em Brotas, município de Itapipoca, Ceará, em 1983. Depois houveram outras
implantações em Vitória, Belém, Boa Esperança (ES), Angra dos Reis (RJ), Santa Maria
(RS) e em cidades do Uruguai, Peru e do México.
1.3 - UMA PRIMEIRA ARTICULAÇÃO ENTRE TECNOLOGIA E PROBLEMA
SANITÁRIO
Viu-se, então, na apresentação das três dimensões do Problema Sanitário, que
houve uma ampliação do conceito de tecnologia. Não se observa simplesmente uma
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evolução da técnica em si mas sim uma incorporação de "novos" valores. Talvez, possa-se
dizer, há incorporação de valores humanísticos. Se antes a tecnologia era vista como
simples instrumental do Homem, agora há maior preocupação em desenvolver a tecnologia
em função do Homem. Há a consciência de que as soluções técnicas não são produto de
uma determinação mecânica, linear; que existe um campo de variação e que há implicações
sociais e ambientais. Há a dimensão sócio-cultural. Que agora, mais que o julgamento
daqueles que desenvolveram a tecnologia, importa o daqueles que vão utilizá-la. É por isso
que utiliza-se o termo tecnologia apropriada.
O movimento pela pesquisa tecnológica e utilização de tecnologias apropriadas
tenta construir um novo padrão de vida em que haja o auto-respeito e a auto-confiança dos
membros da comunidade e dos inovadores no seu potencial, na sua capacidade de
desenvolvimento e mobilização e uma certa independência e auto-controle de seu futuro,
que são pré-condições para a invenção e para seu ativo envolvimento no processo de
inovação tecnológica. A discussão sobre os sistemas de esgotamento sanitário insere-se
neste contexto.
Os sistemas de esgotamento sanitário devem representar “soluções”. Tentou-se
mostrar que estas soluções devem ser adequadas à realidade sanitária própria e que, para
isto, é necessário que se saiba formular “problemas”; os problemas sanitários.
Pois, o que adianta ter um sistema tecnicamente correto se, por ser dispendioso, não
pode ser abrangente, não atinge a toda a população? É a abrangência da solução que levará
a melhoria sanitária.
As primeiras análises, apresentadas acima, levam a determinados questionamentos
a respeito dos três sistemas de esgotamento sanitário. Por exemplo, a constatação da falta
de participação nas decisões a respeito da implantação do Sistema Convencional de Esgoto
poderia ser explicada pelo contexto histórico. Na época de sua concepção não havia uma
maior preocupação com o planejamento participativo, importava mesmo a questão de
segurança, conforto e estética. Ou seja, importava construírem "sistemas de coleta"
adequados, destinados a receber e conduzir estas contribuições a um destino final,
assegurando à população usuária a defesa sanitária necessária. Mais recentemente houve
uma adaptação do sistema que lançou mão do emprego de mutirão, ou seja, admitiu a
participação da população, porém, apenas na execução e não na fase de planejamento.
Numa maior participação e decisão na concepção de sistemas técnico-financeiros,
encontra-se o Sistema Condominial de Esgotos que prevê até diferentes níveis de
abrangência (escalas), quais sejam, os Condomínios, os Microssistemas e a Cidade. Estes
fóruns de decisão necessitam de instrumentos práticos para a operacionalização do modelo,
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como componentes físicos, conjunção de recursos e o pacto comunitário. A proposta desse
modelo baseia-se na idéia de democratização dos serviços. No sentido de dar acesso à
todos, propõe um determinado padrão de atendimento, de continuidade nos serviços para
acompanhar o crescimento da demanda e de adequação à realidade. Vê-se, portanto, que
sua base filosófica é bem abrangente. Mas nas suas diretrizes, nem consegue alcançar, ao
nível dos detalhes, as escalas maiores (microssistemas e cidade) e nem detalhar os aspectos
construtivos, ficando sua eficácia sanitária prejudicada.
Percebe-se, então, que havia necessidade de um estudo, de um aprofundamento
maior para investigar a possibilidade de aumentar à abrangência dos resultados sanitários.
Vê-se que é necessário observar o sistema de esgotamento sanitário não "de fora para
dentro" e sim "de dentro para fora", ou seja, é preciso compreender a própria natureza
daquilo que está dentro da rede, a natureza do esgoto.
Compreende-se que esta última dimensão não é somente uma dimensão técnica,
envolve múltiplos aspectos tais como: a responsabilidade de cada família pelo tratamento
de seu resíduo, o tratamento de esgoto como imposição sanitária, ou seja, a necessidade de
haver um sistema completo (coleta, transporte, tratamento e destino final), e o respeito às
particularidades locais.
Devido a estas características, o Sistema Não Convencional de Esgotos a Custo
Reduzido parece representar melhor uma tecnologia apropriada de esgotamento sanitário.
Para poder mais detidamente analisar esta questão será necessário investigar, em
detalhe, as principais características das alternativas tecnológicas que até agora foram
observadas apenas a partir de uma perspectiva mais abrangente.
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AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS
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CAPÍTULO 2 - AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ALTERNATIVAS
TECNOLÓGICAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS

As três soluções cuja filosofia foi trabalhada no Capítulo 1 serão trabalhadas como
três alternativas tecnológicas diferentes da solução do Problema Sanitário, sendo estudados
os seus detalhes técnicos. Os sistemas serão tratados como alternativas tecnológicas, o que
não quer dizer de antemão que sejam tecnologias alternativas ou apropriadas. Uma
determinada alternativa tecnológica se torna uma tecnologia apropriada dentro de
determinados contextos. Não se vai discutir o contexto de aplicação dessas tecnologias e
sim, primeiro, conhecer melhor os critérios técnicos e econômicos que são condições
importantes para sua aplicação.
Existem tecnologias que têm o maior potencial, flexibilidade, para serem
consideradas como tecnologia apropriada e existem outras tecnologias que, apreciados
seus critérios técnicos e econômicos, vão evidenciar as dificuldades de sua implantação
como tecnologia apropriada. A flexibilidade de uma dada tecnologia tem
constrangimentos, limites nos critérios técnicos e econômicos. Os limites vem de suas
especificidades técnicas e econômicas que restringem sua aplicabilidade.
A descrição das três alternativas tecnológicas será organizada de uma forma que
permita a comparação item por item de cada uma das alternativas. Primeiro, serão
trabalhadas as principais características e condicionantes técnicas dos sistemas. Em
seguida, serão abordadas as necessidades construtivas, os custos e finalmente as tarifas.
2.1 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E CONDICIONANTES TÉCNICAS
2.1.1 - SISTEMA CONVENCIONAL DE ESGOTOS48
O Sistema Convencional de Esgotos é composto de coletores prediais (ramais),
coletores (rede básica), galerias e órgãos acessórios.
Os coletores e as galerias têm como objetivo o transporte de esgotos provenientes
dos coletores prediais. Os diâmetros dos coletores variam de 100 mm49 a 300 mm e das
galerias são maiores que 400 mm.
Na rede de esgotos, no trajeto entre os domicílios e o destino final existem "peças"
que podem também compor os sistemas de esgotos sanitários e que são chamadas de
48

A NBR 9649/86 é a norma que fixa as condições exigíveis na elaboração de projeto hidráulico-sanitário de
redes coletoras de esgoto sanitário. Esta norma foi antecedida pela PNB 567.

49

A norma anterior considerava o diâmetro mínimo de um coletor de 150 mm. Isto demonstra uma certa
evolução da norma.
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órgãos acessórios, tais como: poços de visita (P.V.), tubo de inspeção e limpeza (TIL)50,
terminal de limpeza (TL), caixa de passagem (CP), estações elevatórias e antes do
lançamento final, estações de tratamento e emissários.
As considerações técnicas51 a serem analisadas no desenho dos sistemas de esgotos
são:
1. valas - profundidade
mínima -

O recobrimento não deve ser inferior a 0,90m para coletor assentado no leito
da via de tráfego e 0,65m para o coletor assentado no passeio. Recobrimento
menor deve ser justificado.

máxima -

A rede coletora não deve ser aprofundada para atendimento de economia com
cota de soleira abaixo do nível da rua. Nos casos de atendimento considerado
necessário, devem ser feitas análises da conveniência do aprofundamento,
considerados seus efeitos nos trechos subsequentes e comparando-se com
outras soluções. A PNB 567 estipulava como profundidade máxima de 4,5 m.

2. declividade
A declividade é um parâmetro técnico que deve ser analisado respeitando os limites;
mínima - não deve ser inferior à mínima calculada em função da tensão trativa média de
valor mínimo σ t = 1, 0Pa , calculada para vazão inicial ( Q i ) , com o coeficiente de Manning
n = 0,013 e pode ser determinada pela expressão:
I o = 0, 0055Qi −0,47 , sendo:
I o mín = declividade mínima admissível em m/m
Qi = vazão inicial em l/s
I o = 0, 0045 para Q = 1,5 l/s

Para coeficiente de Manning diferente de 0,013, os valores da tensão trativa média
e declividade mínima a adotar devem ser justificados.

50

Este órgão acessório foi introduzido na NBR 9649 de 1986 mas não têm sido muito utilizado. A indústria
TIGRE até produziu exemplares em polietileno mas com dimensões enormes. Isto contraria a idéia do
inventor da peça, que prevê pequenas dimensões e que a peça seja moldada localmente.

51

Na norma NBR 9649, o parâmetro base é a tensão trativa.
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máxima- não deve ser superior àquela para a qual se tenha v f ≥ 5 m/s, onde:
v f = velocidade final em m/s.

3. diâmetro
Os diâmetros a empregar devem ser os previstos nas normas e especificações
brasileiras relativas aos diversos materiais, o menor não sendo inferior a DN 100.
Para se chegar ao diâmetro é preciso calcular a vazão.
O cálculo de vazão depende: da quantificação da população atual ou de início de
projeto e da previsão da população final, ou seja, uma estimativa dos usuários da rede e da
estimativa do seu consumo d'água, infiltrações e vazamentos.
Para se fazer uma previsão da vazão é necessário:
1- quantificar a população atual, saber como ela se distribui e o seu possível crescimento;
2- saber a quota "per capita" de abastecimento de água;
3- ter conhecimento da variação do consumo de água;
Na previsão da população emprega-se métodos que utilizem dados atuais e
passados e a partir destes se determinam os valores futuros. Normalmente são utilizados
os métodos: aritmético, geométrico, extrapolação gráfica por comparação, curva logística.
Com relação à variação de consumo de água, sabe-se que há uma nítida correlação
entre a "quota per capita" do abastecimento de água e a contribuição para a rede de
esgotos, porém a quantidade de esgotos que é recebida não é igual ao volume de água
recebido na cidade. No Brasil adota-se para coeficiente de redução água/esgotos valores
entre 0,75 e 0,85.
A quantidade de água infiltrada depende principalmente das características do solo
(principalmente permeabilidade), da posição do nível do lençol de água relativamente à da
canalização de esgotos, do estado dos condutos, da qualidade de execução da rede, do
material da tubulação, do tipo de junta utilizado e das estruturas dos poços de visita. No
Brasil emprega-se valores compreendidos entre 0,05 a 1,0 l/s.km.
Para o cálculo da vazão (Q), estipula-se:
Q mín. proj.= Q máx. atual
Q máx. proj.= Q máx. saturação ou Q máx. futura
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p × A × q × k1 × k 2 × k 3 × c
86400

Q máx =

ou considerando P= p . A
P × q × k1 × k 2 × k 3 × c
86400

Q máx =

Se quisermos considerar a contribuição por unidade de comprimento de rede,
q máx =

P × q × k1 × k 2 × k 3 × c
86400L

Sendo:
C=

coeficiente de redução (água/esgoto) , C= 0,80

q=

quota per capita de abastecimento de água em litros por habitante e por dia.

k1=

coeficiente de variação de consumo relativo a um dia de maior consumo, k1
= 1,20 (normalmente)

k2 =

coeficiente de variação de consumo relativo a hora de maior consumo, k 2 =
1,50 (normalmente)

k3 =

coeficiente de mínima vazão horária, k 3 = 0,50 (normalmente)

P=

população de projeto

p=

densidade populacional

A=

área esgotável

q máx = vazão máxima a ser esgotada em litros (l) ou m3/s normalmente.
q máx = vazão máxima a ser esgotada em l ou m3/s (normalmente) por unidade de
comprimento do coletor.
L=

Comprimento total da rede coletora

OBS: Deve-se acrescentar a qmáx. as vazões de infiltração na rede e as vazões
localizadas de esgoto industrial, quando existirem.
O diâmetro no ramal domiciliar, D ≥ 100 mm.
O diâmetro dos coletores, D ≥ 100 mm.
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4. velocidade
Um outro parâmetro a ser analisado é o da velocidade média. Ela deve ter um valor
mínimo que satisfaça as condições de auto-limpeza e um valor máximo que não danifique
prematuramente o conduto.
Pela PNB 567 ficava estabelecido que a velocidade deveria ser igual ou maior que
0,50 m/s e estar entre 3 e 5 m/s, de acordo com o material dos coletores.
A NBR 9649/86 não estabelece qual é a velocidade mínima, mas dá dados para se
calcular a velocidade inicial, pois estipula que na inexistência de dados pesquisados e
comprovados, com validade estatística, recomenda-se como valor de vazão inicial, 1,5 l/s
em qualquer trecho.
Sabendo que:
vi =

Qi
onde:
Ai

vi = velocidade inicial em m/s
Qi = vazão inicial em l/s
A i = área molhada de escoamento inicial em m2

A velocidade final deve ser igual a 5 m/s.
Quando a velocidade final, v f é superior a velocidade crítica vc , a maior lâmina
admissível deve ser 50% do diâmetro do coletor, assegurando-se a ventilação do trecho; a
velocidade crítica é definida por:
v c = 6( gRH )

1/ 2

, onde: vc = velocidade crítica em m/s
g = aceleração da gravidade em m 2
s
R H = raio hidráulico em m

Sendo :
vf =

Qf
,onde: vf = velocidade média final em m/s
Af

Qf = vazão final em l/s
A f = Superfície molhada final em m2
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Para calcularmos a superfície molhada é necessário conhecer a altura da lâmina
livre.
5. altura de lâmina de água
Para condutos circulares o cálculo deve considerar a altura da lâmina livre, sendo
hi a lâmina correspondente a vazão inicial e hf a lâmina correspondente a vazão final de
dimensionamento.
As lâminas devem ser sempre calculadas admitindo o escoamento em regime
uniforme e permamente, sendo o seu valor máximo, para vazão final ( Q f ) , igual ou inferior
a 75% do diâmetro do coletor.
6. condição de controle de remanso
Sempre que a cota do nível d'água na saída de qualquer P.V. ou TIL está acima de
qualquer das cotas dos níveis d'água de entrada, deve ser verificada a influência do
remanso no trecho de montante.
7. O cálculo dos coletores em sistema de canal através da expressão clássica de Chezy com
coeficientes de Darcy, ou de Hazen-Williams, ou de Manning, etc..
8. Poço de Visita
Os PVs são colocados no início dos coletores, nas mudanças de declive e direção,
encontro de coletores e distância máxima de um a outro P.V. dependendo do diâmetro do
coletor e tem a função de inspeção e limpeza. Devem ser obrigatoriamente utilizados:
a) na reunião de mais de dois trechos de coletores de chegada ao coletor de saída;
b) na reunião de coletores onde se exige colocação de tubo de queda;
c) nas extremidades de sifões invertidos e passagens forçadas;
d) nos casos previstos em (9), (10) e (11) quando a profundidade for maior ou igual a
3,00m.
São em geral de concreto pré-moldados ou moldados localmente dependendo da
profundidade. As dimensões de um P.V. são função da profundidade que se constrói o
coletor e do maior diâmetro de coletor afluente ou efluente a este poço. O menor diâmetro
considerado pela NBR 9649 será de 1,00 m.
As dimensões dos PVs devem se ater aos seguintes limites:
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a) tampão, diâmetro mínimo de 0,60 m;
b) câmara, dimensão mínima em planta de 0,80 m.
A distância entre P.V., TIL ou TL consecutivos deve ser limitada pelo alcance dos
equipamentos de desobstrução.
O fundo de P.V., TIL e CP deve ser construído de calhas destinadas a guiar os
fluxos afluentes em direção à saída. Lateralmente as calhas devem ter altura coincidindo
com a geratriz do tubo de saída.
Para desníveis maiores que 0,50m entre coletores afluentes e efluentes em um P.V.,
deverão ser instalados tubos de queda (TQs) ligando o coletor afluente ao fundo do P.V..
9. Caixa de Passagem (CP)
Podem ser utilizadas em substituição aos PVs, quando garantidas as condições de
acesso de equipamentos de limpeza do trecho a jusante. Podem ser utilizadas nas
mudanças de direção, declividade, material e diâmetro, quando possível a supressão de
degrau.
As CPs podem ser substituídas por conexões nas mudanças de direção e
declividade, quando as deflexões coincidem com as dessas peças.
As posições das CPs e das conexões utilizadas devem ser obrigatoriamente
cadastradas.
10. Terminal de Limpeza (TL)
Pode ser usado em substituição a poço de visita (P.V.) no início de coletores.
11. Tubo de Inspeção e Limpeza (TIL)
Pode ser usado em substituição a poço de visita, nos casos previstos em (9) e (10) e nos
seguintes casos:
a) na reunião de até dois trechos ao coletor (três entradas e uma saída);
b) nos pontos com degrau de altura inferior a 0,50 m;
c) a jusante de ligações prediais cujas contribuições podem acarretar problema de
manutenção.
12. Tratamento de Esgotos
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No Sistema Convencional de Esgotos as Estações de Tratamento requerem
relativamente grandes investimentos e, por isso, nem todo esgoto é tratado. Por outro lado,
às vezes há o superdimensionamento de estações de tratamento sem redes de esgotos.
2.1.2 - SISTEMA CONDOMINIAL DE ESGOTO

Os componentes físicos dos microssistemas que compõem o Sistema Condominial
de Esgoto são: ramal condominial, os coletores (rede básica), estações de tratamento e
campos de aproveitamento dos esgotos.
Neste sistema, o dimensionamento hidráulico da rede é semelhante ao do Sistema
Convencional.
As principais características e condicionantes técnicas do modelo são:
1. ramal condominial
•

O ramal condominial é composto de uma rede de tubulações interna às quadras, quase
sempre localizada nos quintais que coleta os esgotos das casas que integram um
condomínio e despeja os esgotos na caixa de passagem da rede básica (externa à
quadra) mais próxima e que coincide com a última caixa de passagem do ramal. O
ramal condominial é de 100 mm de cerâmica tipo comercial de fabricação regional,
como opções o PVC e a cerâmica industrial normatizada (de maior custo geral).

•

A redução de custo começa nesse ramal, pois tem menor extensão que os ramais
individuais do sistema convencional, devido a atravessar os lotes pelas suas menores
dimensões, obedecendo a topografia (aprofundamento mínimo), a quebra de
pavimentos é mínima porque, situado nos quintais, foge dos obstáculos; demanda
uma menor rede externa de coleta e reunião dos esgotos, já que a quadra é reduzida a
poucos pontos de contribuição. 52

•

Em cada casa do condomínio há pelo menos uma caixa de passagem, intercalada ao
ramal condominial, onde as tubulações das instalações sanitárias prediais despejam os
esgotos. Esta caixa pode ter 0,40 x 0,40m. As caixas de passagem distanciam-se, em
geral, a largura média dos lotes (em torno de 10m). É através da caixa de passagem
que é feita a desobstrução.

•

A operação e manutenção do ramal condominial é de responsabilidade do
condomínio.

52

NETO, C. O. de A., "Sistema Condominial de Esgotos: Uma Solução Eficaz e de Baixo Custo - o caso
Rocas/Santos Reis, Natal, Brasil", pág.24.
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•

A profundidade do ramal condominial é reduzida, da ordem de 0,30m, devido a não
haver tráfego de veículos.

•

Adotam-se como declividade mínima 0,006m/m.

2. rede básica
•

A rede básica é uma rede convencional do ponto de vista técnico que coleta os
esgotos das caixas terminais dos ramais condominiais, localizando-se nas calçadas
(passeios). Tem pouca profundidade (em geral 0,60m). A inspeção, quando
necessária, é feita nestas caixas.

•

Na travessia das ruas em pequena profundidade faz-se o envelopamento do tubo com
concreto.

•

Sendo necessário o aprofundamento, a rede é deslocada para a rua e as caixas de
passagem se assemelham aos poços de visita. Neste caso as dimensões internas das
caixas de passagem não poderão ser menores que 0,70m para permitirem a entrada de
um homem no seu interior.

•

A operação e manutenção da rede básica é da responsabilidade da Administração
Pública.

3. microssistema
•

A cada microssistema corresponde uma estação para tratamento dos esgotos, de porte
compatível com os terrenos disponíveis no meio urbano. São compostas de uma ou da
combinação de mais de uma unidade de tratamento de custo baixo e operação
simples, podendo ser tanques sépticos multifamiliares, lagoas de estabilização, calhas
eletrolíticas, etc.

•

Os efluentes dos sistemas de tratamento de esgotos podem ir para os campos de
utilização, onde tanto a matéria orgânica quanto a água servirão para revitalização de
solos ou como campos de criação de peixes.

2.1.3 - SISTEMA NÃO CONVENCIONAL DE ESGOTOS A CUSTO REDUZIDO
TIPO CYNAMON
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O Sistema Não Convencional de Esgotos à Custo Reduzido53 é composto de ramal
domiciliar, tanques sépticos com leitos de secagem acoplados54, rede coletora, estações de
tratamento e destino final.
As principais características e condicionantes técnicas do modelo são:
1. Uso de tanques sépticos com leito de secagem acoplado em cada casa.
Com o uso de tanques sépticos, onde se tem velocidades em torno de 0,0001 a
0,0002m/s, ao mesmo tempo em que se remove as partes grosseiras, permitindo a redução
dos diâmetros dos coletores, reduz-se também as substâncias em suspensão pelo grande
tempo de retenção dos esgotos. Com isto a velocidade da rede pode ser reduzida para
0,05m/s, sem que haja depósito, pois o material que não se depositou em uma velocidade
de 0,0001m/s, não vai depositar em uma velocidade de 0,05m/s.
Utilizando-se tanque séptico pode-se chegar a um diâmetro55 de 25 mm no ramal
domiciliar. Como tubos de 25 mm não são fabricados para redes de esgotos, o autor
resolveu adotar tubos de 40 mm.
2. declividade
Cynamon propõe mudança no sistema de projetos segundo o tipo de terreno e
classifica os terrenos como: cidades planas ou trechos planos, trechos com declividade
favorável e os de grande declividade.
2.1 cidades planas ou trechos planos
Viu-se que com o emprego do tanque séptico a velocidade poderá ser reduzida a
0,05m/s. Como o movimento nos coletores de esgotos não é contínuo nem permanente,
imagina-se um movimento em pistão no início de cada trecho. Se o coletor estiver na
horizontal e houver entre um trecho e outro um degrau, o movimento será realizado
quando no trecho à montante (anterior) o esgoto atingir um nível tal que vença a perda de
53

CYNAMON, S. E., “Sistema Não Convencional de Esgoto a Custo Reduzido, para Pequenas Coletividades
e Áreas Periféricas”

54

estes tanques sépticos devem estar localizados próximo ao local de onde se formam o esgoto primário, ou
seja, do W.C. e na falta de espaço ou quando conveniente o tanque séptico pode se localizar logo abaixo do
W.C., abaixo do piso do banheiro ou mesmo da cozinha.

55

A economia adquirida pela redução de diâmetros no ramal domiciliar paga, nas unidades pequenas, o custo
do tanque séptico, desde que a localização do mesmo seja próxima ao local de onde se forma o esgoto
primário, ou seja, o W.C., ou na falta de espaço ou quando conveniente abaixo do piso do banheiro ou
mesmo da cozinha.
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carga no trecho a jusante (posterior) e aí impulsione o esgoto acumulado. Para cada trecho
do coletor será adotado o desnível natural do terreno ou, quando isto não é possível, o
desnível capaz de reduzir ao máximo a necessidade de elevatórias.
Dado o desnível permissível ou aconselhado para o trecho, para cada diâmetro de
coletor, dependendo do material, pode-se obter a vazão máxima e conseqüentemente a
velocidade.
Neste caso h/D = 1, seção cheia.
Utiliza-se para isto a fórmula de Hazen William para tubos forçados, modificada
por Enio Tourasse:
C
,
,
J = 5 , 8512963 × 10 −6 × ( 90 )1852
× D −4,852 × Q1852
( HAZEN )
C
1

1852
,

J= A×Q

J ,
onde Q = ( )1852
( TOURASSE )
A

sendo:
J = perda de carga dada em m/km (desnível do terreno)
D= diâmetro dos tubos é dado em m
Q= vazão (l/s)
C90 e C= coeficientes de Hazen-William, dependem do tipo de material da tubulação

A= tirado da tabela de Enio Tourasse em função de Ce D
É importante observar que entre um trecho e outro a vazão é acrescida da vazão que
entra no coletor e pode-se determinar para o trecho seguinte, para cada diâmetro e vazão,
as respectivas velocidades iniciais. Ao final de cada trecho, há um degrau onde o
movimento é crítico. A queda provoca um arraste, com vazões e velocidades críticas.
A vazão crítica se dá segundo a expressão:
Q
= S hm
g

ou seja 0 , 319 × Q = S hm

Enfim, para terrenos com pouca declividade, conhecida a vazão e o desnível chegase ao diâmetro. Com o diâmetro e a vazão chega-se à velocidade.
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2.2 - terrenos com declividade favorável
Em terrenos com boa declividade, as tubulações dos esgotos podem permanecer
paralelas à superfície do solo. A economia virá do uso do TIL e dos coletores com
diâmetro de 40 mm. Obtém-se mais economia colocando os coletores nos fundos dos
quintais, reduzindo assim a profundidade das valas.
Na passagem de rua se protege os tubos utilizando-se um tubo de diâmetro maior
"encamizando" o tubo de diâmetro menor, e entre eles há uma camada de areia.
A velocidade máxima depende do material. Normalmente, se estabelece para os
diversos materiais as seguintes velocidades:

MATERIAL

VELOCIDADE (M/S)

Manilha Cerâmica

5,0

Concreto

4,0

Cimento Amianto

3,0

Ferro Fundido

6,0

PVC

5,0

O cálculo se faz da forma clássica antiga, usando a expressão de Chezy.
V = c × RI

2.3. terrenos com grande declividade
A economia será obtida:
1. Pela substituição dos poços de visita por Tubos de Inspeção e Limpeza (TIL).
2. Com o uso de tanques sépticos. O diâmetro mínimo poderá ser de 40 mm.
3. Esgotando-se as tentativas de manter as tubulações paralelas à linha de nível natural do
solo.
4. Projetando e executando, no caso de declive acentuado e dificuldade de execução de
valas, duas redes embaixo das calçadas, de cada lado da rua, ao invés de uma só na rua,
o que facilita e reduz custos (valas menos profundas nas calçadas) da conexão
domiciliar e permite chegar a declividades maiores com o uso de diâmetros menores.
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É estabelecido o limite de h ≤ 0,80 D em dutos de pequenos diâmetros para que se
garanta o funcionamento em canal, evitando o movimento sob pressão.
Enfim, em caso de redes com terreno em declive, a solução mais econômica se
obtém quando se consegue projetar a linha dos esgotos paralela à linha da superfície do
terreno, usando-se o diâmetro mínimo em cada caso.
3. Valas - profundidade mínima é função do tráfego, urbanização (H ≥ 1,00 a 1,20m) e se o
coletor executado é lançado no fundo do lote, nas suas laterais ou nas calçadas:
H ≥ 0, 40m com proteção na travessia de rua.
H ≥ 0, 50m sem proteção nos lotes.

4. diâmetro
O diâmetro do ramal domiciliar até o tanque séptico é de 100 mm. Após o tanque séptico o
diâmetro mínimo é de 25 mm (por questões práticas 40 mm).
5. velocidade
Velocidade mínima, Vmín ≥ 0,05m/s.
Velocidade máxima, Vmáx de 3,0 a 6,0 m/s dependendo do material das tubulações.
Utilizando PVC, Vmáx = 5m/s.
6. altura da lâmina de água
h/D ≤ 0,8 para terrenos em declive.
h/D = 1 para terrenos planos.
7. Tubos de Inspeção e Limpeza (TIL)
Há substituição dos poços de visita por tubos de inspeção e limpeza em valas
normais ou simples caixas de passagem em valas rasas.
8. Tratamento de Esgotos
Neste sistema, ao final de um setor, antes do lançamento no corpo receptor ou
canal, se constrói uma pequena estação de tratamento (que deve ser subterrânea), composta
de filtro de pedra nº4, anaeróbio ascendente, descendente, ascendente seguido de filtro de
areia grossa. O efluente da estação poderá ser lançado em um canal, rio ou na rede de
águas pluviais.
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O filtro anaeróbio tem taxa de aplicação de 10 a 20 m3 m2 dia, e trata uma
carga orgânica de 1 a 2 Kg. DBO/ m3 de pedra dia. Considera-se 0,5 x 0,054 Kg
D.B.O./dia por habitante após a passagem dos esgotos pelo tanque séptico na falta de
outros dados ou quando se conhece a concentração de DBO/l nos outros.
O filtro de areia tem taxa de aplicação de 10 a 20 m3/m2 dia, com camada de areia
de 30 a 40 cm de diâmetro efetivo, 1 mm camada de pedra de 30 cm.
Deve-se dar uma descarga anual no filtro anaeróbio coincidindo com os dias de
chuva. Para descarga estão previstos dispositivos semelhantes aos utilizados no tanque
séptico na remoção de lodo. A fim de evitar obstrução pelas pedras, deve-se encamizar
cada tubo vertical de 100 mm com um tubo de 150 mm.
A operação das ETEs se resume a uma descarga de fundo anual no filtro de pedra e
ao rastelamento do filtro de areia de 3 em 3 ou 4 em 4 meses. A areia deve ser reposta.
É importante frisar que a diferença está na setorialização do sistema, ou seja, em
cada setor existe a coleta (ramal domiciliar), tanque séptico acoplado de leito de secagem
(onde há o tratamento primário)56, transporte (rede básica), tratamento e destino final,
permitindo inclusive o recurso ao sistema de esgoto misto.
2.2 - NECESSIDADES CONSTRUTIVAS
2.2.1 - SISTEMA CONVENCIONAL DE ESGOTOS

Para elaboração do projeto, no Sistema Convencional, é necessário:
1. Requisitos
•

Relatório do estudo de concepção elaborado conforme a NBR 9648.

56

Uma solução alternativa para remoção de lodos dos tanques sépticos consiste na sua descarga e secagem
em pequenos leitos de secagem cobertos, evitando a utilização de veículos transportadores de lodo e seu
lançamento final. O lodo do tanque séptico será descarregado para o leito de secagem uma vez por ano, lá o
lodo fermentará e secará, reduzindo a 1/6 do volume original e podendo ser retirado com uma pá de lixo. O
dispositivo de descarga do tanque séptico para o leito de secagem é um tubo de PVC de 100mm com uma
curva. Ao levantar o tubo, desconectando-o da bolsa da curva há a descarga do lodo do tanque para o leito de
secagem.
No dimensionamento do leito de secagem deve-se prever 45l de lodo por habitante/ano.
Nos países de clima mais quente é mais econômico retirar o lodo duas vezes por ano.
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•

Levantamento planialtimétrico da área de projeto e de suas zonas de expansão em
escala mínima de 1:2000, com curvas de nível de metro em metro e pontos cotados
onde necessários.

•

Planta em escala mínima de 1:10000, onde estejam representadas em conjunto as
áreas das bacias de esgotamento de interesse para o projeto.

•

Levantamento de obstáculos superficiais e subterrâneos nos logradouros onde,
provavelmente, deve ser traçada a rede coletora.

•

Levantamento cadastral da rede existente.

•

Sondagens de reconhecimento para determinação da natureza do terreno e dos níveis
do lençol freático.

2. Atividades
•

Complementação das prescrições desta Norma pelas disposições constantes das
instruções técnicas específicas relativas à localidade ou área em estudo.

•

Delimitação das bacias e sub-bacias de esgotamento cujas contribuições podem
influir no dimensionamento da rede, inclusive as zonas de expansão previstas,
desconsiderando os limites políticos administrativos.

•

Delimitação da área do projeto.

•

Fixação do início de operação da rede e determinação do alcance do projeto e
respectivas etapas de implantação para as diversas bacias de esgotamento.

•

Cálculo das taxas de contribuição inicial e final, definidas no Anexo da NBR
9649/86.

•

Traçado da rede, interligações com a rede existente, se prevista sua utilização, e
posição dos outros componentes do sistema em relação à rede.

•

Verificação da capacidade da rede existente, se prevista sua utilização.

•

Dimensionamento hidráulico da rede e seus órgãos acessórios.

•

Desenho da rede coletora e de seus órgãos acessórios. Devem ser localizados em
planta as contribuições industriais e outras contribuições singulares.

•

Relatório de apresentação do projeto contendo no mínimo:
a) apreciação comparativa em relação às diretrizes da concepção básica;
b) cálculo hidráulico;
c) aspectos construtivos;
d) definição dos tubos, materiais e respectivas quantidades;
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e) especificações de serviços;
f) orçamentos;
g) aspectos de operação e manutenção;
h) desenhos;
2.2.2 - SISTEMA CONDOMINIAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS

De acordo com MELO; «o modelo de solução do Sistema Condominial pretende
ser inovador na filosofia e no método de abordagem dos problemas e renovador, ou
condicionador, das tecnologias». Nesse sentido, o mentor afirma que; «procura delinear
uma nova postura político-filosófica, métodos organizacionais e regras básicas
disciplinadoras das ações e participações e não determinar técnicas rígidas que iriam ferir
os conceitos básicos de adequação à realidade e aperfeiçoamento constante». Cada
localidade deve desenvolver a própria tecnologia construtiva.
Procura-se ressaltar as diretrizes da solução e não valorizar muito os instrumentos,
dizendo que a aplicação do modelo condominial não deve ser confundida com a simples
aplicação dos seus componentes físicos.
Alguns aspectos renovadores do procedimento construtivo são citados57:
1. o instrumento topográfico é utilizado apenas quando existem dúvidas ou para locar
longos trechos em declividade mínima. Nos trechos de declividades mínimas ou
duvidosas, procede-se o nivelamento topográfico dos pontos críticos e dos locais das
caixas de passagem, registrando as cotas para espaçamento de 20 metros para a
elaboração das ordens de serviço.
2. o assentamento da tubulação é comandado por uma linha de pesca (cordão guia)
esticada no alinhamento e declividade requeridos. A declividade, sempre que é
suficiente, é fixada apenas em função do recobrimento mínimo.
3. quando há sobrecarga na tubulação não se aprofunda a tubulação e sim, se for mais
conveniente, envelopa-se a tubulação com concreto.
4. as caixas de visita que substituem os poços de visita são executadas em função da
situação real, com dimensões planas dependentes da profundidade:
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NETO, C. O. de A., "Sistema Condominial de Esgotos: Uma Solução Eficaz e de Baixo Custo - o Caso
Rocas/Santos Reis, Natal, Brasil", pág.45.
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•

até 80 cm de profundidade as caixas podem ser de 40 x 40 cm, sendo operadas de
fora;

•

acima de 80 cm não poderão ter dimensões internas planas menores que 70 cm, já que
devem permitir a entrada de um homem no seu interior;

5. os estudos e serviços de campo devem anteceder a execução das obras para eventual ajustes
ao projeto:
•

verificação, no local, do traçado geral da rede coletora interna às quadras (ramalcondomínio) e das profundidades das caixas de passagem, de acordo com as
declividades requeridas e das caixas de inspeção das instalações sanitárias de cada
casa.

•

verificação, no local, do traçado geral da rede coletora externa (rede básica)
determinando as profundidades dos pontos de saída das quadras. É importante
verificar a suficiência de declividade e recobrimento em função das profundidades
necessárias nos pontos de passagem e da locação concomitante de todas as caixas de
passagem.

•

na execução do sistema identificar os pontos críticos e obstáculos, tais como
cruzamentos das canalizações com talvegues, linhas d'água, passagem secundária de
veículos, lombadas, depressões, etc., para especificação dos protótipos e padrões a
serem aplicados nestes pontos, quando necessário.
O esquema do Sistema Condominial é apresentado na Figuras 1.
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2.2.3 - SISTEMA NÃO CONVENCIONAL DE ESGOTOS A CUSTO REDUZIDO

Cynamon faz uma adaptação do "Roteiro para Projeto de Rede Coletora"58:
1- Os projetos de redes coletoras de esgotos sanitários são elaborados de forma a se obter
canalizações com diâmetros e declividade compatíveis com o escoamento, por
gravidade das vazões máximas previstas para as épocas de implantação do projeto e
alcance do plano.
O escoamento deve se processar de modo a garantir a auto-limpeza das
canalizações, diminuindo a um mínimo as necessidades de limpeza manual ou mecânica da
rede.
É importante ressaltar que, para cada trecho do coletor, será adotado o desnível
natural do terreno ou, quando isto não é possível, o desnível capaz de reduzir ao máximo a
necessidade de elevatórias. Para o caso de redes em terrenos em declive, a solução mais
econômica se obtém quando se consegue projetar a linha dos esgotos paralela a linha da
superfície do terreno, usando-se o diâmetro mínimo em cada caso.
2- A critério do projetista a topografia poderá ser resumida em um croqui com altimetria
do eixo das ruas de 20 em 20m ou quando houver diferenças acentuada de cotas e
obrigatoriamente nos cruzamentos de ruas.
No caso de coletores passando pelo fundo de quintal deverá se ter a altimetria dos
mesmos.
3- O cálculo da população é feito pelo Método de Macedo, da população de saturação;
em cidades pequenas considerando todos os lotes tomados.
4- No projeto da rede é necessário:
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CYNAMON, S. E., "Sistema Não Convencional de Esgoto a Custo Reduzido, Para Pequenas
Coletividades e Áreas Periféricas, pág.26.
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•

Traçar a rede coletora de cada sub-bacia em planta semi-cadastral na escala de 1:1000
ou 1:2000, levando-se em conta as características topográficas da área. Salvo casos
especiais59, será previsto um único coletor em cada rua.

•

Neste sistema, dependendo da conveniência, o projeto dos coletores poderá ser feito no
fundo dos quintais ou calçadas com um ou dois coletores.

•

Deve-se posicionar os TIL60: nas cabeceiras de rede, nos pontos onde houver mudanças
de direção na horizontal ou vertical, nos encontros dos coletores, nos pontos onde
houver necessidade de degraus nos coletores, nos pontos de mudança de material.

•

Para numerar os TIL é necessário escolher o coletor que tenha o maior comprimento e
proceder a numeração segundo a indicação do autor.61

•

Para se estabelecer as profundidades dos TIL é preciso considerar a necessidade de
esgotamento das áreas de expansão situadas a montante da rede; esgotamento das
edificações; um recobrimento mínimo de 1,00m quando na calha da rua; 0,50m ou
menos quando no fundo de quintais ou calçadas.

•

Indicar o dimensionamento trabalhando, sucessivamente, com planta, planilha, cálculo
e perfil de cada coletor.

•

Os diâmetros empregados neste sistema são de 100 mm até o tanque séptico e 40 mm a
partir dele.

•

Para todos os trechos da rede serão sempre estimadas as velocidades para as vazões
finais de projeto, de modo a satisfazer os seguintes valores:

0, 05m / s p v p 5, 0m / s
•

Nas tubulações a nível, h/D=1 e nas tubulações em declive, h/D ≤ 0,80.

5- Para a fabricação dos TIL, têm-se duas opções:
•

Uso de peças pré-fabricadas, dependendo da aceitação e produção das fábricas.

•

Fazer peças localmente, utilizando formas elementares e pintura asfáltica das peças,
internamente. Pode-se utilizar cimento e areia para a confecção do TIL. Os TIL devem
ser pintados com pixe por dentro.

59

No caso de avenidas muito largas ou de tráfego intenso, e nas ruas íngrimes.

60

O intervalo máximo entre os TIL deve ser de 100m. Essa distância poderá ser aumentada para 150m em
coletores com mais de 150mm.
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CYNAMON, S. E., "Sistema Não Convencional de Esgoto Sanitário a Custo Reduzido, para Pequenas
Coletividades e Áreas Periféricas", pág.27.
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Em ambos os casos o TIL consta de:
•

placa que fica na base (única para cada diâmetro), por onde entram e saem os coletores.
É prismática oca no caso de placas e de anel no caso de circular.

•

uma peça que se encaixa logo acima, tronco de pirâmide ou tronco hiperbólico cônico
conforme o caso.

•

uma placa plana ou anel que se adapta por sobre a segunda peça; é para fixação do tubo
de inspeção.

•

uma tampa de fechamento, que não deve encostar no tubo.

•

um bloco dentro do qual está o tubo. Este bloco é para evitar a carga direta sobre o
tubo.

Para os TIL que estejam no início de coletores basta uma curva com bloco.
As Figuras 2, 3 e 4 mostram os TIL.
•

para profundidades menores que 0,60 m, utiliza-se caixa de passagem.

6- O nivelamento e contranivelamento é realizado com tubo de plástico cheio de água e
nível e para o assentamento nos coletores utiliza-se gabarito e fio de linha.
7- O tanque séptico e o leito de secagem podem ser construídos com placas de cimento e
areia ou tijolo, devendo ser pintado com pixe por dentro. (Figura 5)
8- As ETEs podem ser construídas com placas de cimento e areia, concreto ou tijolo.
(Figura 6)
9- As ETEs podem estar embaixo da rua (subterrânea) e têm profundidade de 1,60 e
largura de 1,50 a 2,0m. São ETEs de pequena dimensão, sendo de fácil execução,
operação e manutenção.
10- Há a previsão de sistema de descarga (tanto nos tanques sépticos como nas ETEs) com
tubos para evitar maiores despesas com registros62.
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CYNAMON, S. E., "Sistema Não Convencional de Esgotos a Custo Reduzido, para Pequenas
Coletividades e Áreas Periféricas", págs 20 e 25.
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2.3 - CUSTOS 63

Os custos são distinguidos em relação às necessidades de investimento financeiro e
os custos sociais (no caso dos dois modelos alternativos) devido à necessidade de
participação da população.
2.3.1 - SISTEMA CONVENCIONAL DE ESGOTOS

Esse modelo foi introduzido numa época (1879) em que nem se pensava em
participação da população, sendo os custos referentes somente ao investimento.
Os custos per-capita desse sistema são64:
•
•
•
•

rede
conexões domiciliares
custo total
tratamento de baixo custo dos despejos

US$ 200 - US$ 300
US$ 20 - US$ 40
US$ 220 - US$ 340
US$ 30 - US$ 50

2.3.2 - SISTEMA CONDOMINIAL DE ESGOTO

O suporte filosófico deste modelo comporta idéias básicas de gradualismo e de
prioridade de abrangência, compatibilizando a disponibilidade de recursos com a
abrangência de atendimento. A participação da comunidade desde o nível das decisões, um
direito que lhe cabe, é pré-requisito de sua adesão à solução, até o envolvimento direto na
implantação e na operação dos sistemas. Este, segundo MELO, é o caminho legítimo de
aproximação da realidade e um meio de redução de custos pela incorporação de recursos
potenciais. O autor afirma que «unir esforços individuais na solução de um problema
definidamente coletivo, permite o fortalecimento da comunidade frente aos seus problemas
e oferece redução nos custos pela economia de escala».
Os custos do sistema, no Rio Grande do Norte, foram estimados em 32
OTNs/ligação, ou seja, US$ 263,04/ligação, distribuídos em:
•
•

ramal condominial
rede básica

10 OTNs (US$ 82,2)
11 OTNs (US$ 90,42)

63

Este item foi muito difícil de concluir devido à falta de informação dentro do setor. Foram procuradas
entidades e companhias no setor e os dados encontrados eram muito díspares. Foram, então, utilizados
dados: José M.Azevedo Netto, "Technologias Innovadoras Y de Bajo Costo Utilizadas en Los Sistemas de
Alcantarillado"e relatórios de pesquisa dos dois sistemas alternativos.
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NETTO, J. M..A., "Technologias Innovadoras Y de Bajo Costo Utilizadas en Los Sistemas de
Alcantarillado", pág.89.

60

•
•

projeto e mobilização comunitária
tratamento65

3 OTNs (US$ 24,66)
8 OTNs (US$ 65,76)

Se estimarmos que cada ligação (domicílio) tem 5 pessoas em média, o custo fica66:
•
•
•
•
•

ramal condominial
rede básica
projeto e mobilização comunitária
tratamento
custo total

US$ 16,44
US$ 18,08
US$ 4,93
US$ 13,15
US$ 52,61

Pode-se comparar com o custo básico per capita fornecido por AZEVEDO NETTO
(1992):
•
•
•

rede
conexões domiciliares
custo total

US$ 40 - US$ 60
US$ 10 - US$ 20
US$ 50 - US$ 80

2.3.3 - SISTEMA NÃO CONVENCIONAL DE ESGOTOS A CUSTO REDUZIDO

A base filosófica desse modelo é a redução de custos para que o benefício chegue a
todos, aplicando uma tecnologia que se adapte às conveniências sócio-culturais e
econômicas, trabalhando com a iniciativa local e com os materiais que mais facilmente se
obtenham, e sempre pensando no seu aperfeiçoamento para melhor atender às
comunidades e à promoção de saúde.
É importante ressaltar que esse sistema teve sua origem na década de 60 quando
Cynamon defendia as chamadas "concessões técnicas" onde, além de outros objetivos
específicos, havia o de «participação da comunidade, com a máxima utilização de pessoal
local e o mínimo indispensável de orientação técnica especializada, por parte do pessoal de
nível superior vinculado ao projeto e construção do sistema».67 Há o processo de Educação
Ambiental, de auto-alimentação educacional e de participação da população na operação
de descarga do tanque séptico e retirada do lodo seco.

65

Exceto para Natal onde os custos de tratamento elevam-se para 14 OTNs/ligação, elevando o custo total
para aproximadamente 40 OTNs/ligação.

66
67

Estes dados são de outubro de 1987, sendo nesta ocasião 1OTN = Cr$424,51= US$ 8,22.

CYNAMON, S. E., "Sugestões de Normas Provisórias para Elaboração e Apresentação de Pequenos
Abastecimentos de Água" e "Procedimentos para Equacionamento e Projetos de Esgotos Sanitários de
Pequenas Comunidades"
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A implantação de tanques sépticos como artifício para a redução dos custos em
redes de esgotos obriga a remoção68 periódica (uma vez por ano) do lodo dos mesmos.
Como cada casa tem um tanque séptico, a responsabilidade de operação de descarga do
mesmo e retirada do lodo seco do leito de secagem fica a cargo da própria família, não
sendo estimado um custo para isto.
Cynamon esclarece que faz parte da implantação do sistema uma prévia discussão
com a população local. No caso de Brotas, antes da implantação do sistema houve
discussão com a população local e com a Prefeitura e o projeto foi aprovado na Câmara
Municipal de Itapipoca.
O custo básico e de construção per capita são69:
•
•
•
•
•

rede
tanque séptico
conexões domiciliares
custo total
unidade de tratamento

US$ 10 US$ 10 US$ 5 US$ 25 US$ 10

US$ 20
US$ 20
US$ 10
US$ 50

Estes dados podem ser comparados com o Relatório de Avaliação da Implantação
de Brotas, onde os custos per capita foram:
•
•
•

rede
ligação domiciliar mais tanque séptico
(acoplado com leito de secagem)
custo total

US$ 10
US$ 10 - US$ 12,5
US$ 17,5 - US$ 20

O autor afirma que o custo do tratamento está incluído no custo da rede. Estando
incluído o filtro anaeróbio.
2.4 - TARIFAS

A operação e manutenção dos sistemas são realizadas com recursos obtidos das tarifas.

68

Para a remoção do lodo do tanque séptico, o autor utiliza um tubo de 100mm com cap que está
mergulhado no fundo do tanque, no ponto de acúmulo do lodo. Este tubo vem até a superfície, facilitando a
operação. Este lodo será descarregado no leito de secagem acoplado ao tanque séptico uma vez por ano. Lá o
lodo fermentará e secará, reduzindo a 1/6 do volume original e podendo ser retirado com uma pá (com forma
especial) .
69

NETTO, J. M. A., pág.89.
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2.4.1 - SISTEMA CONVENCIONAL DE ESGOTOS

As tarifas podem variar de cidade para cidade, dependendo da concessionária local
ou da autarquia que administra os sistemas. Em geral, nas cidades grandes, as tarifas de
esgotamento sanitário têm o mesmo valor das tarifas de água. Considerando-se que a tarifa
média (receita operacional (água + esgoto) / volume faturado (US$/m3 )) pode variar de
região para região, são fornecidos os seguintes valores,70 com a tarifa média no Brasil igual
a 0,46 US$/m3 :
NORTE
0,31

NORDESTE
0,40

CENTRO-OESTE

0,55

SUDESTE
0,54

SUL
0,78

2.4.2 - SISTEMA CONDOMINIAL DE ESGOTOS

A operação e manutenção do sistema tem um custo médio que varia entre US$ 0,30
a US$ 0,50 per capita por mês (que correspondem a 40% da tarifa de água).71
2.4.3 - SISTEMA NÃO CONVENCIONAL DE ESGOTOS A CUSTO REDUZIDO

No caso específico de Brotas, a equipe do projeto analisou a situação de seca
prolongada e de dificuldade da população e não permitiu a participação financeira da
comunidade. Cynamon também defende a idéia que em projetos experimentais é justo
contar com financiamento externo integral já que a experiência é de interesse de toda a
sociedade.
Como o modelo já foi aplicado em outras localidades, o autor diz que cada
localidade estimará a sua tarifa mas que para operação e manutenção do sistema, em uma
cidade de 20000 habitantes, será necessária apenas uma equipe de duas pessoas: uma de
nível médio (3 salários-mínimos) e uma de nível elementar (1 salário-mínimo), para a
descarga das estações de tratamento (1 vez por ano) e para o rastelamento de areia (3 em 3
meses). Será necessária também uma viatura, caminhonete ou pick up72.
O custo per capita de operação é muito baixo: US$ 0,25/mês (aproximadamente
40% da tarifa de água)73

70

Catálogo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental - CABES XVII, pág.I-22.

71

NETTO, J. M. A., "Technologias Innovadoras Y de Bajo Costo Utilizadas en los Sistemas de
Alcantarillado", pág.49.
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A pick up deve ser dividida em 2 partes; uma para carregar areia suja e a outra para carregar areia limpa.

NETTO, J. M..A., "Technologias Innovadoras Y de Bajo Costo Utilizadas en los Sistemas de
Alcantarillado", pág.63.
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2.5 - RESUMO DA COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS

No quadro abaixo é feita uma comparação sintética dos três sistemas, analisando
sua aplicação, características técnicas, vantagens, desvantagens e custos básicos de
construção per capita.
QUADRO 4. COMPARAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Aplicação

Sist. Convencional
geral, para população de
alto nível econômico.

Sist.Condominial
zonas residenciais, depende
da
topografia,
das
características urbanas e
disposição
das
casas,
depende da aceitação geral.
Emprega coletores públicos
mais
superficiais
com
conexões
coletivas
construídas debaixo das
calçadas.

Características
Técnicas

É o sistema mais usado,
conhecido e está de
acordo com as normas
tradicionais.

Custos Básicos
de construção
per capita (sem
incluir
tratamento)
Vantagens

rede:
US$200-300
conex.domic: US$20-40
custo total: US$220-340

rede:
US$40-60
conexões domic.:US$10-20
custo total:
U$50-80

Bem
conhecidos,
tecnologia desenvolvida
completamente.

Completa participação dos
usuários em todas as fases,
fácil
construção
das
conexões, os coletores são
mais
superficiais,
construção
progressiva,
custo mais baixo de
construção e manutenção,
maior número de conexões,
menos
extensão
dos
coletores públicos.
Para aplicação doméstica,
problemas de operação (uso
indevido dos coletores),
problemas de posse de
terras, de acesso difícil,
pobre manutenção, falta de
legislação.

Desvantagens

Maior
custo
de
construção, os critérios
de projeto não são
precisos,
número
excessivo
de
PVs,
coletores mais profundos.

Sist. Não Convencional
zonas residenciais urbanas e
rurais,
comunidades
pequenas, áreas carentes e
cidades de porte médio ou
mesmo maiores.
Rede sem sólidos em
suspensão, tubos de PVC de
pequeno diâmetro(40 mm),
requer tanques sépticos
acoplados com leito de
secagem.
rede:
US$10-20
tanques sépticos:US$10-20
conexões domic.:US$5-10
custo total:
U$25-50
O custo mais baixo de
construção, fácil operação,
há o tratamento primário no
tanque séptico, utiliza tubos
de PVC de pequenos
diâmetros como coletores,
conexões de baixo custo,
aplicável também a áreas
planas e íngrimes, otimiza
profundidade dos coletores.
Depende da operação dos
tanques sépticos.

O quadro expõe as semelhanças e diferenças dos sistemas. É interessante observar
que, apesar de o Sistema Convencional ter aplicação geral, ser o sistema mais usado,
conhecido e ter sua tecnologia completamente desenvolvida, o seu atendimento é restrito à
população de alto nível econômico (população que vive em bairros em que são rentáveis
estes serviços), pelo maior custo de construção. Por outro lado, os sistemas alternativos
que são de mais baixo custo, que envolvem a participação da população desde a sua adesão
ao sistema até na sua operação, só vêm sendo aplicados em áreas urbanas periféricas, áreas
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rurais, etc..., As suas inovações técnicas ou ainda não foram incorporadas pelas normas
técnicas ou se foram, são raramente são utilizadas. Sabe-se que todas as inovações técnicas
tem que ser ajustadas e que isso faz parte do seu próprio desenvolvimento. Mas o que
dificilmente se entende é a resistência que se tem às mudanças.
O Sistema Condominial tem sua base filosófica diferente do Sistema Convencional,
mas o seu cálculo hidráulico é semelhante. Difere quanto a importância dada à participação
da população beneficiada na elaboração e discussão da implantação do sistema.
Já no Sistema Não Convencional de Esgotos a mudança é mais radical, parte da
premissa de que tudo começa na habitação; então a resolução do Problema Sanitário deve
partir daí; deve haver o tratamento primário, dentro do tanque séptico (mudança da
natureza do esgoto) e cada família é responsável pela descarga do tanque séptico para o
leito de secagem acoplado e retirada do lodo seco do leito de secagem uma vez por ano.
Isto faz parte da nova consciência ambiental, ecológica. A nova postura do homem em
relação à natureza. A mudança deve começar nele mesmo.
Ao examinar-se as características técnicas surgem questões sobre as normas
técnicas tradicionais e no porquê do seu não acompanhamento da realidade, ou seja, não
utilização de parâmetros técnicos mais condizentes com a realidade econômica nacional.
Vale a pena ressaltar que algumas inovações foram introduzidas na NBR 9649/1986, tais
como o Tubo de Inspeção e Limpeza (TIL) mas ainda não são utilizadas pelos projetistas.
O porquê disso não se sabe, suspeita-se apenas da facilidade de utilização de itens já
incorporados ao cotidiano de um projetista.
Sabe-se também que na prática de engenharia, principalmente por questões
econômicas, se trabalha com alto grau de segurança e eficiência, o que não favorece
rápidas mudanças em projetos, métodos, materiais e equipamentos. Por outro lado, tem-se
que pensar que os sistemas de esgotamento sanitário representam "soluções" e para isto
necessitam ser abrangentes. Como já foi dito anteriormente, o que adianta ter sistemas com
técnica correta mas que são insatisfatórios sanitariamente devido a sua pouca abrangência?
Tem-se que saber que a busca pela tecnologia apropriada é muito mais que
pesquisas tecnológicas. É uma ideologia, é um novo padrão de vida em que se respeita a
criação, o uso da engenhosidade, a solidariedade, o cooperação entre as pessoas. Faz parte
da nova conscientização mundial.
Há a necessidade de se traçar estratégia que atue nos quatro campos funcionais;
político, técnico, econômico e social. No campo político, tem-se que fazer com que
saneamento seja prioridade e que se invista mais no setor. Paralelamente, no campo
técnico, tem que haver estudos sobre diversas localidades, novas tecnologias tem que já
tenham sido testadas, discutidas, aprovadas e divulgadas. Estas tecnologias têm que
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conjugar o aspecto técnico com o econômico, devem ter o menor custo "possível", aquele
que respeite a condição de eficácia sanitária. No campo social tem que haver maior
participação e organização dos usuários para que eles participem dos estudos e da
implantação dessas novas tecnologias.
Por outro lado, deve haver a transformação qualitativa dos recursos humanos, com
a globalização da formação técnica, fomento à pesquisa tecnológica e principalmente com
maior divulgação do que é desenvolvido nos centros de pesquisa.
Deve-se compreender que as pesquisas das alternativas tecnológicas buscam
mudanças na própria maneira de se colocar o problema e há necessidade de ampliar a
margem de opções tecnológicas para superar as limitações impostas pela solução
convencional tanto na ordem econômica como na ambiental.
Diante desta avaliação, no capítulo seguinte far-se-á uma articulação entre sistemas
e modelos de gestão. Haverá, também, um curto contra-ponto entre Sistema Convencional
e o Não Convencional, os dois extremos. O Sistema Condominial que certamente merecia
uma análise mais aprofundada, foi desenvolvido no mesmo modelo de gestão que aplicou o
Sistema Convencional e por isso não é tratado nesta etapa.74
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CAPÍTULO 3 - GESTÃO DESCENTRALIZADA EM SANEAMENTO NO
CONTEXTO BRASILEIRO

Identificar uma tecnologia apropriada não se realiza através de uma simples análise
de avaliação de critérios técnicos e econômicos - este é o resultado da discussão travada
nos capítulos anteriores. As características técnicas e econômicas são necessárias mas não
suficientes para este empreendimento. O alcance da "adequação específica" de uma
tecnologia apropriada depende, então, de critérios de sua inserção social e local, das
formas como a tecnologia satisfaz carências e necessidades sociais à nível local.
Não se pretende neste trabalho verificar caso a caso, ou quando ou onde a aplicação
de uma determinada tecnologia mereceria o rótulo de tecnologia apropriada. Um estudo
desta natureza poderia ter sido realizado analisando o contexto de uma implantação de
cada sistema analisado. Seriam entrevistados e avaliados os depoimentos de técnicos
envolvidos nos estudos e na própria implantação; políticos envolvidos com a aprovação da
implantação; população beneficiada, onde seriam ouvidas críticas aos sistemas; agência
financiadora, onde saberia-se quais os critérios na escolha da alternativa tecnológica a ser
empregada. Na base do levantamento destas informações teria sido possível avaliar se a
implantação de cada uma das tecnologias apreciadas satisfaria os padrões de tecnologias
apropriadas, conforme o que foi estabelecido no capítulo inicial.
O aprofundamento do debate travado nesta tese caminhará em duas direções
complementares.
Primeiramente será recuperado o próprio contexto de geração de uma das
alternativas tecnológicas (Sistema Não Convencional) que mostrou uma grande
potencialidade de poder tornar-se uma tecnologia apropriada. Nesta análise será avaliada a
importância de um determinado contexto institucional para o desenvolvimento de uma
tecnologia. O contra-exemplo será dado com o contexto de utilização de outra alternativa
tecnológica (Sistema Convencional), onde houve centralização e a disponibilidade de
recursos privilegiando uma determinada tecnologia. O Sistema Condominial, por ter sido
desenvolvido no mesmo contexto do Sistema Convencional, por uma companhia estadual
de água e esgoto, não será analisado nesta etapa.
Em seguida, serão discutidas as formas de gestão do saneamento, onde serão
encontradas diferentes modalidades. Essa questão (gestão) têm a maior importância para
que se identifique tecnologias que têm potencialidade de serem apropriadas como
tecnologias alternativas. Uma grande distância entre patamares de gestão e de implantação
de uma tecnologia pode tendencialmente prejudicar o seu uso enquanto tecnologia
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apropriada. Isto pode ocorrer devido ao tratamento rígido normativo, que leva a não
respeitar às peculiaridades locais.
Portanto, a forma de gestão do saneamento se veste da maior relevância para o
desenvolvimento de tecnologia apropriada. Pode-se até levantar a hipótese de que a
implantação de tecnologia apropriada exige uma gestão local, próxima à realidade social e
descentralizada.75
Este terceiro capítulo já expressa uma percepção de que na época da elaboração
desta tese o setor de saneamento se apresentava sem rumo, sem diretriz. Neste sentido, os
elementos que vão "dar luz" às diretrizes a serem seguidas pelo setor serão tratados no
quarto capítulo.
Para dar uma maior contribuição para os problemas vivenciados pelo setor, entrarse-á mais detalhadamente na recuperação histórica e numa releitura crítica do surgimento
das propostas. Primeiro, vai-se dar uma breve pincelada nos primórdios do setor de
saneamento onde será vista a intervenção estatal e o setor de saneamento, para depois, em
uma análise aprofundada investigar os dois modelos de gestão que tiveram ou pretenderam
ter reflexos nacional: o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) e o Plano Nacional de
Saneamento (PLANASA).
3.1 - A TRAJETÓRIA DO SETOR DE SANEAMENTO NO BRASIL

É amplamente conhecido que o Estado brasileiro sempre desempenhou papel
fundamental na constituição das bases para o desenvolvimento do capitalismo no país,
especialmente através da organização e criação de mecanismos e sistemas de
financiamento para a implantação de sua infra-estrutura econômica e social. Desde o
século passado, o Estado assumiu a tarefa de mobilizar capitais privados de empréstimos
ou de aplicação direta, especialmente estrangeiros, na realização dos primeiros grandes
investimentos básicos em infra-estrutura no país. Complementarmente, o Estado
estabelecia metas e regras de implantação e exploração do serviço, comprometendo-se,
contudo, a garantir um retorno mínimo ao capital aplicado pelo setor privado estrangeiro
ou nacional. Na citação que se segue constam algumas empresas estrangeiras que tiveram
concessões de serviços: a Light & Power e a Bond & Share (em energia elétrica), a ITT
(em telefonia), a São Paulo Railway e a Great Western (em ferrovia), a Manaus
Improvement, Ullen Company de São Luís, Drainage Company do Recife, a City do Rio de
Janeiro (em águas e esgotos). Pode-se notar que todas eram de origem inglesa ou norte-
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americana que na época detinham capital e tecnologia e já se beneficiavam da hegemonia
política de seus países de origem.76
As raízes do intervencionismo estatal, na área da infra-estrutura, remontam ao
período colonial. O mercantilismo centralizador e extrativista que caracterizou a política
ultramarina de Portugal, teve relevância específica para a compreensão do modelo de
intervenção estatal que se implantaria mais tarde no Brasil. A transferência da família real
e da sede do Reino (e, portanto, da burocracia a ela adjacente) para o Brasil, implicou na
importação de um modelo administrativo fortemente centralizador e formalista. Mesmo
depois, a forma pacífica pela qual se processou a Independência permitiu que esse modelo
se perpetuasse durante o período Imperial.77
Durante a primeira metade deste século, o Estado aprofundou o seu papel
empreendedor. Organizou as bases do nascente capitalismo industrial brasileiro e
sofisticou seus mecanismos, especialmente com a grande remodelação institucional
realizada a partir de 1930. Se no período anterior a 1930 a intervenção estatal tivera um
caráter incidental, a partir daí ela assumiu feição consciente e deliberada.78 Este processo
refletiu-se na criação de diferentes comissões, conselhos, departamentos e outros órgãos
públicos.
Na década de 40, o Estado, movido por preocupações estratégicas associadas à
Segunda Guerra Mundial, retomou o processo de intervenção direta na ordem econômica.
Data desta época o desenvolvimento de um serviço de cooperação em matéria de saúde
pública entre o Brasil e os Estados Unidos, denominado Serviço Especial de Saúde Pública
(SESP). Era uma unidade administrativa mantida pelo Instituto de Assuntos
Interamericanos (IAIA) e subordinada diretamente ao Ministro da Educação e Saúde.
A partir de 1945, aprofundou-se a idéia de que havia necessidade da funcionalidade
das instituições administrativas em relação às demandas da estrutura econômica e social do
país. O plano SALTE, elaborado em 1947, tentou corrigir a descoordenação entre as
atividades do Estado nos setores de saúde, alimentação, transporte e energia, como também
pôr em prática métodos mais racionais de aplicação de despesas públicas.
Em termos de saneamento, no século XIX, este setor tinha uma estrutura em que o
Estado funcionava como poder concedente dos serviços de saneamento a empresas
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estrangeiras, que se encarregavam da construção e posterior exploração de sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário. No início deste século as ações foram
desenvolvidas pelo setor saúde e se restringiam à capital federal, portos, aeroportos e
fronteiras, como medidas de controle da febre amarela e da peste.
A história do saneamento no Brasil começa com o engenheiro Francisco Saturnino
Rodrigues de Brito79. Este ilustre engenheiro sanitarista elaborou ainda no final do século
passado projetos de água e esgoto, participou de grandes projetos de saneamento no início
deste século e projetou uma grande quantidade de obras também para cidades menores.80
Mas foram, sem dúvida, as obras de saneamento de Santos que consagraram
Saturnino de Brito. Santos era uma das cidades de piores condições sanitárias do país, com
febre amarela endêmica. Agravava a situação o fato da cidade estar em uma planície,
dificultando a drenagem e o funcionamento de redes de esgoto por gravidade. O projeto
compreendeu então a substituição total da rede existente de esgotos sanitários, reforma
completa das instalações sanitárias domiciliares, construção de canais e rede de drenagem
pluvial. Os efluentes seriam devidamente tratados antes do lançamento no mar. Pela
primeira vez no Brasil foram utilizadas bombas centrífugas elétricas com comando
automático nas estações elevatórias, em substituição aos ejetores de ar comprimido então
universalmente empregados. Na drenagem pluvial foram construídos vários canais
paralelos cortando a ilha de lado a lado, nos quais o esgotamento é promovido pela
diferença de tempo de marés de um lado para o outro da ilha. Assim, sem nenhum
dispêndio de energia, a lavagem completa dos canais era feita duas vezes por dia. Esses
canais tinham as paredes e o fundo em concreto armado, material pioneiro para o início do
século no Brasil. Foi também interessante nesta obra o uso intensivo de peças préfabricadas de concreto (tubos, poços, caixas, etc.), conseguindo uma considerável redução
de custos.
Enfim, o projeto de saneamento de Santos significou a emancipação desse ramo da
engenharia da dependência externa: numerosas soluções novas, peças sanitárias e preceitos
técnicos foram estabelecidos, experimentados com sucesso nessa obra pioneira e depois
experimentados em outras obras de Saturnino de Brito.
79
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Saturnino de Brito elaborou os projetos dos serviços de água e esgoto para: Vitória, Campinas, Ribeirão
Preto, Limeira, Sorocaba, Amparo. Também participou dos grandes projetos de Campos, Santos, Recife,
João Pessoa, Lagoa Rodrigo de Freitas, projeto de retificação do Rio Tiête. Além dos projetos para:
Petrópolis, Paraíba do Sul, Rio Grande, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Passo Fundo, Rosário,
Livramento, São Leopoldo, Uruguaiana, S.Gabriel, Iraí, Alegrete, Pelotas, Uberaba, Teófilo Ottoni, Poços de
Caldas e Juiz de Fora.
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Um das peças sanitárias inventadas por Saturnino de Brito que teve muito sucesso
foi o Tanque Fluxível, destinado à lavagem automática dos esgotos. Ao elaborar estes
tanques, Saturnino teve um objetivo social: tornar acessíveis às cidades a aquisição de
tanques de lavagem que pudessem ser fabricados no país, sem interferência dos privilégios
peculiares aos padrões alienígenas, os quais naquela época dificultavam e encareciam a
solução do problema no Brasil.81
Com o crescimento progressivo da urbanização e com a deflagação da Primeira
Guerra Mundial, cresceu a insatisfação com a falta de saneamento e o Estado passou a
prover estes sistemas.
Com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública - DNSP (reforma
realizada por Carlos Chagas), em 1920, é que estas ações começaram a atingir os demais
estados. Na estrutura do DNSP, as ações de saneamento eram desenvolvidas
principalmente na Inspetoria de Engenharia Sanitária e na Diretoria de Saneamento e
Profilaxia Rural.82 Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública
(regulamentado apenas em 1934) e as ações de saneamento ficaram na Diretoria de Defesa
Sanitária, sendo iniciado um processo de descentralização com a criação de 12 centros de
saúde espalhados nas diversas regiões do Rio de Janeiro e com os Serviços de Saneamento
e Polícia Sanitária.83
Ainda na década de 20, alguns estados já tinham conseguido organizar sistemas que
conjugavam recursos estaduais e municipais em complemento aos recursos oriundos da
União. Essa junção de esforços permitiu a implantação de alguns importantes sistemas de
coleta e disposição de esgotos sanitários. Contudo, essa nova estrutura mostrou-se
insuficiente para atender à demanda. Dois problemas apresentavam-se como fundamentais:
a insuficiência de recursos face à demanda de sistemas e à má alocação dos recursos
devido à falta de coordenação entre os organismos encarregados do setor.84
Em 1933, foi criada a “Comissão de Saneamento da Baixada Fluminense”, com a
incumbência de estabelecer um amplo programa de ação para a baixada. Esta comissão
passou, em 1936, a denominar-se “Diretoria de Saneamento da Baixada Fluminense”,
como um departamento autônomo, subordinado diretamente ao Ministério de Viação e
Obras Públicas. O sucesso de suas ações levou o governo a transformá-lo em
81
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Departamento Nacional e em 1940 foi criado o Departamento Nacional de Obras de
Saneamento (DNOS), com jurisdição em todo o país. O DNOS tinha por finalidade
promover, orientar, superintender, estudar, projetar, contratar, fiscalizar e instruir todos os
empreendimentos ou assuntos relativos a construção, melhoramentos, conservação,
modificação, exploração de obras de saneamento e defesa contra inundações, contribuindo
para eliminação de constantes enchentes em grandes cidades do país. O DNOS, mais tarde
transformado em autarquia, no período de 1962 a 1967, também teve grande participação
no saneamento básico no país.
Com a criação do SESP, em 1942, houve um grande avanço no setor. O SESP era
um órgão especial, de emergência85, subordinado diretamente ao Ministro da Educação e
Saúde, com total autonomia derivada da autoridade conferida ao Superintendente, para
determinar o processo administrativo a ser seguido pela Instituição. O Serviço tinha
orçamento próprio, para o qual contribuíram o Governo do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos86. O Serviço tinha outras fontes de financiamento definidas através de convênios, e
sempre dispôs de grande flexibilidade administrativa. A dinâmica da estrutura e em
especial da prestação de serviços às populações constituía a base da organização,
permitindo uma maior cobertura, uma adequada hierarquização de serviços e
descentralização das tarefas com padronização de normas e controle centralizados.87 Dada
a relevância deste Serviço em termos da melhoria da saúde pública do país e pelo fato de
ter sido uma estrutura paralela, ver-se-á adiante mais sobre a estrutura sespiana.
O SESP desempenhou um papel importante do ponto de vista técnico e
organizacional. Do ponto de vista técnico, foi por meio do SESP que se viabilizou o
treinamento de técnicos brasileiros nos Estados Unidos, além da contribuição para a
criação dos primeiros cursos de saúde pública no Brasil, etc.
Mas é sob o ponto de vista organizacional que o SESP marcou uma ruptura com a
estrutura organizacional anterior, fortalecendo o poder e a autonomia municipal. A partir
de 1952, o SESP começou a assinar convênios com os municípios para a construção,
financiamento e operação de sistemas. Os recursos provinham de fundos rotativos,
formados com o dinheiro público, que previam o retorno das aplicações. Essa nova
85
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estrutura de municipalização dos serviços apresentava a vantagem de contar com um
organismo que facilitava e flexibilizava a canalização de recursos para o setor, além de
comprometer decisivamente com a tarefa do saneamento também os recursos e esforços
municipais, antes não requisitados com a mesma intensidade.88
Em 1953 foi criado o Ministério da Saúde, e as ações de saúde pública ficaram a
cargo do Departamento Nacional de Saúde (DNS). A partir de 1956, o então criado
Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), órgão que também realizava ações
de saúde pública, passou a ser o único órgão do Ministério da Saúde a ter ações executivas
de saneamento básico8990.
Até os anos 60, portanto, não havia uma ação mais abrangente em termos de
saneamento por parte dos órgãos federais. Estes procuravam suprir as deficiências das
prefeituras municipais, que na maior parte não possuíam sistemas de abastecimento de
água e coleta de esgoto. Aquelas que os possuíam, aliás, mantinham estes serviços com
carência de recursos financeiros, técnicos e humanos, cobrando tarifas insuficientes para
cobrir os seus custos operacionais.91
Os problemas continuavam, pois além do limitado alcance dos projetos do SESP, a
municipalização dos serviços não viabilizava uma coordenação de esforços das diversas
esferas de poder. Os municípios de baixa renda continuavam impossibilitados técnica e
financeiramente de enfrentar o problema, e não havia um controle rígido sobre a aplicação
de recursos.
O processo de centralização que houve em 1964, com a reforma tributária que
concentrava os recursos oriundos principalmente de impostos na esfera federal, foi
impossibilitando a maioria de municípios a realizar inversões maciças em saneamento. A
própria Fundação SESP a partir de 1960 se enfraqueceu, enfrentando dificuldades para
captar recursos e repassá-los aos municípios, uma vez que foi criada toda uma estrutura
centralizada com o SFS (Sistema de Financiamento em Saneamento).
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A partir de 1967 alguns dos órgãos de saneamento, como o Departamento Nacional
de Obras de Saneamento - DNOS, Departamento Nacional de Obras contra as secas DNOCS e as Superintendências de Desenvolvimento Regional (SUDAM, SUDENE,
SUDECO, SUDESUL E SUVALE) passaram a ser subordinadas ao Ministério do Interior,
a quem coube a condução da política de saneamento do país. Continuaram atuando em
abastecimento de água, mas sob a supervisão do Ministério da Saúde, o Departamento
Nacional de Endemias - DNERu e a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública.
Neste mesmo ano, o Governo Federal também criou, por lei, o Conselho Nacional
de Saneamento - COSANE, com a finalidade de planejar, coordenar e controlar a Política
Nacional de Saneamento. Este Conselho nunca se reuniu e suas funções foram assumidas
pelo Banco Nacional da Habitação - BNH, que em 1968 criou o Sistema Financeiro de
Saneamento (SFS)92, e em 71, seu arcabouço institucional, o Plano Nacional de
Saneamento (PLANASA).
A divisão de atribuições no saneamento básico entre o Ministério do Interior e da
Saúde começou a ser delineada em 1973. Ao Ministério da Saúde, através da FSESP, ficou
o encargo de:93
• estabelecer padrões de potabilidade e qualidade das águas e exercer seu controle;
• fiscalizar os serviços de abastecimento de água nos aspectos vinculados à qualidade da
água;
• fiscalizar os serviços de esgotos sanitários no que se refere aos processos de depuração e
destinação final.

Fica claro que este acordo deixa pouca margem para a execução de serviços, sendo
permitido prestar assistência técnica às entidades responsáveis pela implantação e operação
92

Do ponto de vista do financiamento, o Sistema Financeiro do Saneamento, não foi o primeiro plano para
financiamento de saneamento no Brasil, em 1953, no Governo Vargas, foi criado um plano nacional de
financiamento para os municípios realizarem sistemas de água, "Plano de Financiamento de Serviços
Municipais de Abastecimento de Água". Nesse plano, a prioridade era os municípios que não possuíam
sistemas de abastecimento de água e numa segunda etapa as ampliações dos sistemas já existentes. Este
plano só contemplava, inicialmente, cidades com população inferior a 50000 habitantes. Os órgãos
financiadores deste plano foram: Caixas Econômicas Federais dos estados, Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico - BNDE, Tesouro Nacional (via BNDE) e companhias de seguros privados e
capitalização (via BNDE). É importante dizer que a execução do plano ficaria a cargo dos órgãos que já
faziam estes serviços, por exemplo, nos locais onde o SESP atuava seria dado reforço financeiro a ele e
onde havia departamentos estaduais estes fariam o projeto. Um outro projeto elaborado com a participação
do SESP foi em 1956 a instituição dos fundos rotativos para financiamento de sistemas de água.(COSTA,
1993, pág.23)
93

FISZON, J. T., “Política Nacional de Saneamento de 1968 a 1984 - O Caso do PLANASA”, pág.60.

75

de sistemas. A FSESP ficava até encarregada de promover, quando houvesse anuência e
interveniência das autoridades municipais e aprovação das entidades financiadoras, a
transferência dos convênios em vigor de administração de serviços de água e esgotos
sanitários para às companhias estaduais. Ao BNH ficava destinada toda a atividade do
PLANASA que, em casos especiais, poderia financiar projetos através da FSESP, quando
considerados prioritários pelo governo ou em áreas pioneiras.94
Nos próximos itens serão analisados esses dois modelos de gestão, começando pelo
Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) e em seguida o PLANASA.
3.2 - O SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA (SESP)
3.2.1 - A TECNOLOGIA - ASPECTOS INSTITUCIONAIS95

Antes de se entender o que foi o SESP, é importante que se entenda a postura da
instituição em relação à busca de alternativas tecnológicas.
O SESP sempre teve como tônica institucional o atendimento à comunidade,
embora visasse o indivíduo. Esta preocupação se expressava no cuidado com a formação
de sua equipe técnica. A partir de sua admissão, o técnico passava por estágio, fazia cursos
de especialização, participava de seminários e congressos. Haviam, também, seminários
internos que propiciavam renovação e avanços técnicos de modo a atender cada vez
melhor à população. Por este motivo, existia uma interação muito forte entre a Instituição
seus técnicos. Havia a "mística sespiana": a grandeza da instituição era a grandeza de seus
técnicos e vice-versa.
A limitação de recursos levou à busca de soluções mais adequadas à realidade e de
menor custo. Este aspecto permeava o SESP desde a área médica, com suas inúmeras
normas de atendimento padronizado, até a área de engenharia, principalmente na área de
Engenharia de Saúde Pública. O importante era fazer o essencial, o luxo não fazia parte das
preocupações sespianas. Nesta busca por alternativas tecnológicas alguns técnicos se
destacaram mais. No decorrer deste capítulo, seus nomes serão mencionados.
Além disso, a necessidade de atuar em localidades menores e de mais baixa renda
conduziu o SESP à adaptação de parâmetros de projeto, métodos de construção e esquemas
operacionais para atender a essas comunidades, assim como a intensificar estudos e
pesquisas para o desenvolvimento ou adaptação de uma tecnologia às condições das áreas
em que atua, que permitisse um custo de construção mais baixo, uma operação mais fácil e
94

Idem, pág.61.

95

Extraído de entrevista com Szachna Eliasz Cynamon em dezembro de 1994.
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uma manutenção mais simples e que utilizasse, ao máximo, a mão-de-obra e os materiais
disponíveis localmente. No seu critério de seleção das comunidades a serem beneficiadas,
o SESP tentava combinar aquelas comunidades onde a situação sanitária se apresentasse
mais crítica com outros critérios, tais como: receptividade, participação, localização,
interesse político e econômico.96
Isto não significa que não haviam resistências às soluções que iam aparecendo.
Assim, por exemplo, a fossa tipo Cynamon (fossa de fermentação) foi aplicada primeiro
fora do SESP.97 O próprio Sistema Não Convencional de Esgoto a Custo Reduzido foi
apenas testado mas não foi aplicado no SESP.
A partir da última metade da década de 80, a pressão externa, a luta pela
sobrevivência, o esvaziamento de recursos, a luta médico-engenheiro, aliada a uma
administração conservadora, fez com que a unidade sespiana fosse rompida. A FSESP, então,
seguiu com maior rigor as normas técnicas e a busca pelo mais simples, funcional foi
derrotada.
3.2.2 - A INSTITUIÇÃO

Como já foi dito anteriormente, o Serviço Especial de Saúde Pública foi criado em
1942, mediante convênio entre os Governos do Brasil e dos Estados Unidos, para proteger
a saúde da população envolvida na obtenção de material estratégico na Região Amazônica
e no Vale do Rio Doce (borracha e mica). Desde o início, o SESP proveu infra-estrutura de
saneamento básico à população dessas áreas e gradualmente, com a ampliação do seu
quadro de engenheiros e técnicos,98 intensificou suas atividades e estendeu sua atuação a
outras regiões do País.
O SESP refletiu a postura intervencionista do Estado burguês, no Governo Vargas,
institucionalizando práticas médico-sanitárias em áreas municipais específicas (do Vale do
Amazonas e do Rio Doce) em ligação orgânica com o grande capital99. O predomínio
norte-americano é constatado tanto no comando administrativo e orientação técnica,
quanto na definição das áreas de expansão. Foi somente em agosto de 1944 que o comando
da Instituição passou a um brasileiro, o médico Sérvulo Lima, pois foi constatada a
96

MOITTA, F., “40 anos de Saneamento. A Experiência da Fundação SESP”, pág.186.

97

Cynamon conta que primeiro a fossa de fermentação foi aplicada em áreas onde o SESP apenas tinha
cooperação técnica, como: Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul.

98
99

Que receberam treinamento e com a experiência adquirida.

PINHEIRO, T. X. de A., “Saúde Pública, Burocracia e Ideologia: Um Estudo sobre o SESP (19421974)”,pág.48
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impossibilidade (face à legislação brasileira) de um norte-americano lidar com a parte legal
institucional. Criaram, porém, a "Missão Técnica", como uma administração paralela à
Superintendência. A intervenção norte-americana passou de ostensiva (período da guerra)
ao controle sutil devido a sua influência na prática médico-sanitária (potencialização do
controle social). A administração central do SESP localizava-se no Rio de Janeiro e era
composta de Gabinete da Superintendência e Divisões de Engenharia, Enfermagem,
Médico-Sanitária, Educação Sanitária e Administrativa.
Embora o SESP100 tenha atuado em todos os Estados e Territórios brasileiros, assim
como em cidades e capitais, sua atenção preferencial dirigiu-se às pequenas comunidades,
às zonas rurais101 e periféricas e às áreas estratégicas de penetração e colonização.102A
adoção de estratégias de expansão103, diversificação, inovação, visavam adquirir uma forma
jurídica mais estável.104
Com o término da guerra, os governos brasileiro e norte-americano, que
patrocinavam o SESP, decidiram mantê-lo como órgão capaz de solucionar parte dos
complexos problemas de saúde e saneamento do país, nas regiões menos desenvolvidas.
Seu caráter de Serviço Especial deu-lhe flexibilidade de execução e adaptação, sobretudo
na tarefa específica de levantar os padrões sanitários das zonas rurais brasileiras.
O SESP sempre foi, até a sua extinção em 1990, um órgão supletivo, de promoção
e apoio às atividades estaduais e municipais de saúde e saneamento105.
100

O SESP foi transformado em Fundação em 1960. Do período pós-guerra até 1960, é assinada uma série
de prorrogações do Acordo Básico - em 14.01 e 01.09 de 1949, em 31.01, 20.07 e 30.12 de 1950 e em 07.06
de 1955.
101

A Comissão Mista Brasil-EUA, que foi criada em 1948 e identificou as péssimas condições da vida rural
que aceleravam a migração ameaçando a produção no campo, recomendou a adoção de medidas visando a
fixação de mão-de-obra rural e garantia da produção. O SESP se manteve, então, como ação governamental
voltada para o interior.(PINHEIRO, pág.73)
102

MOITTA, F., “40 Anos de Saneamento. A Experiência da Fundação SESP”, pág. 183.

103

A expansão do SESP nos governos Eurico Dutra (1946-50), na segunda gestão de Getúlio Vargas (195154) de João Café Filho (1954-55) e de Juscelino Kubitscheck (1955-60) continua a ocorrer por espaços
estratégicos, selecionados conforme as políticas e conjunturas dos governos. O SESP, nesses períodos,
representa um instrumento conciliador e articulador entre o urbano e o rural, participando indiretamente do
processo industrial. (PINHEIRO, pág.71)
104

PINHEIRO,T.X. de A., “Saúde Pública, Burocracia e Ideologia: Um Estudo sobre o SESP (1942-1974),
pág.70
105

Sobre esse aspecto, MOITTA(1984) acrescenta que embora a localização de uma infra-estrutura
executiva de saneamento em um órgão de saúde pública, municipal, estadual ou nacional, seja conceitual e
programaticamente justificável e apresente, ademais, certas vantagens, é necessário que essas atividades
sejam entrosadas com outras atividades de saneamento, semelhantes e complementares, executadas por
outras entidades no País. Nesse aspecto, maior eficiência e melhores resultados são obtidos, em termos
nacionais, quando se consegue, mediante um mecanismo superior de planejamento, financiamento e
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3.2.3 - DIRETRIZES E PROGRAMAS106

A ação do SESP foi norteada por alguns princípios fundamentais em saneamento
que constituíram sua política de trabalho; a saber:107
•

os serviços de saneamento são básicos para a saúde pública. Conseqüentemente, devem
ser acessíveis a toda população, independente do nível sócio-econômico da mesma e da
sua localização rural ou urbana;

•

os serviços de saneamento devem ser abrangentes, não se limitando apenas ao
abastecimento de água e disposição dos esgotos, mas incluindo outras práticas, como:
melhoria da habitação, controle do lixo, controle de vetores e roedores, controle
sanitário de estabelecimentos fornecedores de alimentos (matadouros, mercados, feiras,
etc.), serviços de drenagem, entre outras;

•

os serviços de saneamento devem ser geridos pelo nível municipal e contar com a participação
da comunidade, no sentido de garantir sua adequação à realidade local, em termos de
necessidades, aceitabilidade, tipos de projetos, tecnologias, custos e outros aspectos108.
Em relação aos Serviços Locais os seguintes procedimentos sempre foram observados:

•

as atividades de saneamento devem ser desenvolvidas a nível local, pelas Residências
de Engenharia, Unidades de Saúde, Centros de Operações de Saneamento e Serviços
Autônomos de Água e Esgoto - SAAEs, administrados pelo SESP (FSESP);

•

o SESP (FSESP), através de seus órgãos de todos os níveis, deve se articular com as
Prefeituras Municipais, no sentido de criar Programas Municipais de Saneamento, sob
gestão do Município. Aos referidos programas deve ser dado o maior apoio em todos
os aspectos, com ênfase para a orientação técnica e a capacitação de pessoal;

coordenação, compatibilizar essas atividades em um programa nacional unificado, onde as responsabilidades
e a atuação de cada instituição ou nível participativo sejam claramente definidas e controladas. Esse assunto
será tratado mais adiante quando nos referirmos as perspectivas de novas gestões (que estão sendo
propostas) para o setor de saneamento.
106

Estas diretrizes e programas continuaram válidos mesmo após a transformação do SESP em FSESP.

107

Em 1960, a FSESP reuniu um fascículo intitulado " Instruções de Saneamento", orientação básica
relativa às atividades de saneamento. Em decorrência das experiências acumuladas, este documento foi
revisto em 1971 e 1980, sob o título "Atividade de Saneamento - Normas e Instruções". A terceira revisão é
a de 1990, "Diretrizes Gerais de Saneamento".

108

Cynamon afirma que a falta de recursos devido à perda do financiamento americano levou a FSESP a
criar o Plano Tríplice com a participação de Prefeituras, população interessada e a FSESP. No início cada
um contribuía com 30%. A contribuição da comunidade nunca foi com dinheiro e sim com materiais e
trabalho.
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•

os serviços locais do SESP(FSESP) devem participar dos Programas Municipais de
Saneamento, na busca de que as ações de saneamento em cada localidade sejam
integradas em plano de trabalho único, conjugando, por exemplo, os esforços da
Unidade de Saúde, do SAAE e da Prefeitura;

•

a prática operacional e a orientação técnica das atividades de saneamento devem ser
exercidas por pessoal capacitado (auxiliares de saneamento, inspetores, engenheiros e
outros que forem indicados), sob coordenação técnica da Residência de Engenharia
(nível microrregional) e do Setor de Engenharia (nível estadual), resguardado o vínculo
administrativo e funcional ao órgão local onde o servidor estiver localizado;

•

o SAAEs devem ser orientados e estruturados para incluir em seus serviços as
atividades de Melhorias Sanitárias e ações de Educação em Saúde, visando melhor
desempenho na prestação de serviços;para tanto, os SAAEs devem possuir auxiliares
de saneamento em seus quadros;

•

o serviços locais devem receber o apoio dos órgãos regionais, no sentido de criar
condições adequadas de trabalho, destacando-se, dentre outras, as seguintes:
1 - instalação da Oficina de Saneamento e da sala do auxiliar de saneamento.
2 - aquisição de materiais e equipamentos para as dependências de trabalho;
3 - provimento de meios adequados de deslocamento dos técnicos e auxiliares nos
trabalhos de campo;
4 - envio de equipe técnica do nível regional para a realização de tarefas especiais de
apoio técnico e de operação de equipamento especializado, quando necessário; e
5 - implementação de programas de treinamento para ampliar a competência dos
auxiliares e inspetores de saneamento e outros técnicos.

•

109

a Oficina de Saneamento é um local de trabalho aberto à comunidade e tem como
principais funções:
1 - possibilitar aos usuários a execução de trabalhos referentes às instalações sanitárias
de seus domicílios;
2 - manter um quadro de ferramentas e equipamentos para empréstimo aos
interessados, com o objetivo de facilitar e estimular a sua participação nos trabalhos
domiciliares;
3 - possibilitar ao pessoal de saneamento condições para realizar projetos e pesquisas109
práticas visando: descoberta e aproveitamento de materiais locais; emprego de novas
técnicas; redução dos custos e aperfeiçoamento dos trabalhos de campo;

Cynamon diz que as oficinas de saneamento são fundamentais para testar soluções antes de serem levadas
a campo, já que um erro significa perda de confiança por parte da população. É a partir daí que se inicia ou
se reforça a busca de tecnologias apropriadas. As oficinas de saneamento foram ao lado do estudo de
prancheta e das observações de campo extremamente importantes na busca de tecnologias apropriadas.
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4 - servir de canteiro de obras de saneamento e serviços de engenharia; construir
artefatos pré-fabricados de cimento e outras peças destinadas às benfeitorias de
saneamento;
5 - servir para treinamento; e
6 - servir para executar pequenos reparos nas instalações hidráulicas e sanitárias das
dependências do serviço.
Vê-se, portanto, que o SESP tinha um modelo de administração descentralizada e
hierarquizada que atuava em regime de ações delegadas em diversos níveis.
A intervenção médico-sanitária do SESP era voltada para o núcleo familiar, devido
à importância dessa instância na ordem social, pois ela pode prevenir perturbação e desvios
sociais, nas camadas menos favorecidas. Quanto à questão sanitária, melhorando as
condições sanitárias com serviços de abastecimento d'água, esgotos, drenagem e remoção
de resíduos (práticas voltadas para a saúde coletiva), o SESP contribuía para minimizar os
agravos à saúde e seus efeitos negativos sobre a produção.110
Por outro lado, dentro do modelo de gestão adotado pelo SESP, o conhecimento
das condições de saneamento era uma necessidade básica dos serviços locais porque
possibilitava a definição real dos problemas, facilitando um planejamento mais objetivo.
Para isso, era realizado o inquérito sanitário a cada 5 anos, ou antes, se houvesse algum
motivo relevante. Os inquéritos eram precedidos de uma fase de preparo da comunidade,
onde a população era informada do evento e chamada a participar.
3.2.4 - PROGRAMAS DE SANEAMENTO

Cumprindo as diretrizes que foram discutidas no item anterior, o SESP sempre
atuou com Programas de Saneamento111 em Sistemas Públicos e em Saneamento Geral.
Dentro da área de Sistemas Públicos empenhou-se: na implantação e ampliação de
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; na operação e manutenção
através dos SAAES (Serviços Autonômos de Água e Esgoto)112 e no controle da
qualidade113 da água.
110

PINHEIRO, T. X. de A., “Saúde Pública, Burocracia e Ideologia: Um Estudo sobre o SESP (1942-1974), pág.67.
Cynamon diz que o SESP sempre teve atuação em sistemas de abastecimento de água, sistema de
esgotamento sanitário,etc..., através do setor de engenharia (Diretorias de Engenharia que são regionais) e
mais através de um assim chamado "pequeno saneamento", integrado aos Centros de Saúde, que realizavam
as ações de saneamento através de pessoal de nível auxiliar (auxiliares de saneamento), pessoal de nível
médio (inspetores de saneamento) e pessoal de nível superior (engenheiros).
112
Foi o engenheiro Olavo Oscar Roedel quem deu estrutura administrativa ao SAAE.
113
Foi o Instituto Evandro Chagas, que era do SESP, que elaborou metodologia de preparo de meios de
cultura à nível de centros de saúde para o acompanhamento da Qualidade da Água. Foi José Murgel Taveira
quem organizou o controle de qualidade dos sistemas do SESP.
111
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Já, no Saneamento Geral, realizou: controle coletivo do lixo114; instalação e
manutenção de matadouros, mercados e feiras115; drenagem116; melhoria da habitação para
controle da Doença de Chagas117 e melhorias sanitárias118.
Devido ao interesse em analisar sistemas de água119 e de esgotamento sanitário é
que, dentre os Programas de Saneamento desenvolvidos pelo SESP(FSESP), só serão
analisados estes sistemas.
3.2.4.1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Uma cronologia de atuação da Fundação SESP pode ser identificada em vários
estados e territórios da federação pela instalação dos primeiros sistemas de abastecimento
de água:120
1945 - Pará
1946 - Minas Gerais
1948 - Amazonas
1950 - Espírito Santo, Rondônia
1954 - Paraíba, Pernambuco
1955 - Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso

1956 - Acre
1957 - Ceará, Rio Grande do Norte
1958 - Alagoas, Sergipe
1960 - Piauí, São Paulo
1962 - Mato Grosso do Sul, Santa Catarina
1965 - Paraná, Rio de Janeiro

Em folder produzido em 1990 é mostrado que, desde a sua criação, o SESP já
implantou mais de 1330 sistemas públicos de abastecimento de água.
Na década de 60121, perguntava-se porque as pequenas coletividades como
povoados, vilas e mesmo as periferias das grandes cidades não conseguiam obter os seus
sistemas de água e de esgoto. A resposta mais evidente e que sempre era dada era a falta de
recursos, mas analisando com mais profundidade detectou-se outras causas, desde o
desconhecimento de possibilidades de obtenção de recursos ou até mesmo populações com
maior garra e lideranças mais fortes que obtinham recursos através de fonte própria ou
externa e dilapidavam seus recursos em sistemas mal feitos e sem grande valia devido à
falta de orientação técnica. Mesmo com orientação técnica, no entanto, elevava-se o custo

114

No controle coletivo do lixo, o SESP dava orientação técnica aos projetos a cargo das Prefeituras.
Dando orientação técnica aos projetos a cargo das Prefeituras Municipais.
116
Era um projeto especial.
117
Era um projeto especial.
118
As melhorias sanitárias eram realizadas em: domicílios, estabelecimentos coletivos, escolas,
estabelecimentos fornecedores de alimentos.
119
A importância de analisar os sistemas de abastecimento de água em uma tese que está analisando sistemas
de esgotamento sanitário é devido a: esgoto ser consequência natural de água e para sentir o privilégio que
sempre foi dado aos sistemas de abastecimento de água.
120
MOITTA, F., “40 anos de Saneamento - A Experiência da Fundação SESP”, pág.184.
115

121

Entrevista realizada com Szachna Eliasz Cynamon em junho de 1994.
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de muitos dos sistemas em decorrência das exigências das normas técnicas em vigor. A
equação dos problemas levou à:
•

necessidade de ter organismos que pudessem orientar tecnicamente prefeituras e
lideranças locais;

•

revisão dos procedimentos técnicos com o objetivo de reduzir custo sem perda da
qualidade técnica dos sistemas;

Cynamon122 relata que um estudo mais aprofundado das normas técnicas que
vigoravam na época levou-o a questionar procedimentos e chegar a sistemas técnicos não
convencionais que eram de menor custo. Na época estes sistemas foram chamados de
Sistemas de Concessões Técnicas. Em "Sugestões de Normas Provisórias para Elaboração
e Apresentação de Projetos de Pequenos Sistemas de Abastecimento de Água"123 defendeu
as "concessões técnicas"124 por envolver uma série de premissas, técnicas, econômicas, de
execução, administrativas, de operação, tais como:
•
•
•
•

•

•
•

compatibilização do projeto com o complexo da realidade local;
levantamento da capacidade do mercado por métodos simplificados;
simplificação e padronização de peças de projeto;
redução de custo através do emprego de parâmetros de projetos menos exigentes,
especialmente aqueles parâmetros que apresentavam dúvidas conceituais e mesmo
dúvidas de lastro técnico;
otimização de custos, entre projeto, execução, operação e manutenção, partindo-se do
princípio que o objetivo é fazer o benefício (abastecimento de água ou esgotamento
sanitário) chegar mais barato ao consumidor;
aproveitamento das especificidades locais para reduzir custos; e
instituição de sistemas administrativos compatíveis.
São exemplo de concessões técnicas:

•

simplificação de plantas topográficas e sua substituição por croquis realizados com
auxílio de trenas e de nível e onde se indicam os cruzamentos de rua;

•

redução dos diâmetros mínimos - segundo estudo de Lucas Garcez, a rede de água
representa 80% do custo do sistema de água e 80% da rede é constituída de diâmetros
mínimos. Como a redução de diâmetros leva à redução de conexões, há uma grande
redução de custo.

•

redução da pressão mínima das redes exigidas no projeto - isso pode evitar a
necessidade de bombeamento e pode permitir o uso de classes menos onerosas de tubo.

122
123
124

Idem ao 29.
Este trabalho foi apresentado no IV Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária, em Brasília, em 1967.

Apesar das concessões técnicas serem aplicadas desde a década de 60, somente no IX Congresso de
Engenharia Sanitária, em 1977, em Belo Horizonte, apresenta o "Sistemas de Concessões Técnicas para
Coleta e Tratamento de Resíduos Líquidos de Pequenas Coletividades".
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•

redução do uso de hidrômetros e sua substituição, sempre que possível, por pena
d’água (redutor de consumo)125, que tem menor custo de implantação e operacional
pois não requer leitura nem contas diferenciadas.

Água sempre foi prioridade em relação a outras ações de saneamento, de onde se
obteve os primeiros avanços em relação à pesquisa de alternativas tecnológicas. Muitos
sespianos se destacaram. Dentre eles, pode-se citar: o engenheiro Dardo, pioneiro na busca
de sistemas de perfuratrizes126 para poços de ponteira com diâmetros maiores (200 a 300
mm); o engenheiro Melhodi Busassar, que inventou e aperfeiçoou o sistema de bateria de
poços ponteira127; o engenheiro José Silveira, que simplificou sistemas de água de modo a
viabilizá-los para vilas e povoados128; os engenheiros Fernando Von Sperling e Carlos
Leopoldo Philipovski, que introduziram a fluoretação das águas (Baixo Guandu) no Brasil;
Bernardo Grinplastch e Ivan Wolymir Wasnievski, que introduziram o filtro invertido
russo e mais a fluoretação com fluorita em tratamento de água; Szachna Eliasz Cynamon,
que introduziu o filtro de arenito artificial129; o engenheiro Manoel Henrique Barbosa, que
organizou a primeira escola de perfuradores de água do país; o engenheiro Froylan Moitta,
que introduziu e experimentou diversas melhorias nos sistemas de água.
3.2.4.2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Embora com menos ênfase do que a de abastecimento de água130, o programa de
construção de redes de esgotos sanitários foi desenvolvido pelo SESP somente para

125

Cynamon explica que 80% da população brasileira absorve o consumo mínimo, pagando tarifa mínima
podendo utilizar pena dágua. Em sistemas pequenos a utilização de hidrômetros leva ao dobro do custo.
126

Esta invenção serviu para resolver problemas na Amazônia.

127

Estes sistema de poços de ponteira substituiu o Poço Amazonas. Tinha entre outras vantagens o seu
menor custo.
128

Um exemplo de utilização desta simplificação em sistemas de água foi utilizado em Vila Pancas e Vila
Marilândia.
129

Cynamon conta que inventou o filtro de arenito artificial para reproduzir a pedra natural encontrada no
Rio São Francisco. Como a aplicação desse filtro se tornou difícil devido à dificuldade à dificuldade e ao
encarecimento em longas distâncias, contornou o problema utilizando fôrmas de barro na produção deste
filtro e como, este filtro tinha o formato de chapéu de escoteiro invertido, foi apelidado de chapéu mexicano.
Por ironia do destino, anos depois em um seminário na Rússia e em visita ao interior da Georgia encontrou o
mesmo filtro mexicano.

130

Exatamente por isto, foram poucos os técnicos que se destaram na procura de alternativas tecnológicas em
esgotamento sanitário; alguns como o engenheiro Carlos Leopoldo Philipovski, que introduziu a lagoa de
oxidação no país, pensaram em partes do sistema de esgotamento sanitário. Mas foi o engenheiro Szachna
Eliasz Cynamon, o primeiro e único a desenvolver além de uma metodologia (concessões técnicas), um
sistema alternativo, o Sistema Não Convencional de Esgotos a Custo Reduzido.
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localidades de médio e grande porte. Os primeiros projetos neste setor foram os de
Governador Valadares e Aimorés, em Minas Gerais, Colatina, no Espírito Santo e
posteriormente os de Macapá, na Amazônia, e Baixo Guandu, no Espírito Santo.
Uma das primeiras experiências em sistema de esgotamento sanitário foi a privada
higiênica construída pelo SESP, em 1943, no estado de Minas Gerais, quando da implantação
da estrada de Ferro Vitória-Minas. Eram privadas de fossa seca, construídas nos
acampamentos da construtora da ferrovia (Companhia Vale do Rio Doce), com todo tipo de
material disponível e com piso de madeira, material abundante na região. Somente na década
de 50, quando se iniciavam as atividades de saneamento do SESP nas áreas urbanas,
começaram realmente as experiências com novos tipos de construção de fossas secas. As
fossas secas eram construídas em localidades onde não havia rede de abastecimento de água.
Houve a apresentação de um novo tipo de privada higiênica, a privada com fossa de
fermentação131, aplicável como solução em meio rural. O princípio básico é o mesmo que o
da privada de fossa seca, apresentando sobre essas as seguintes vantagens:
•

maior durabilidade decorrente da execução de duas fossas para uso alternado, que
permite a fermentação das fezes e a sua remoção;

•

segurança, porque a privada não assenta diretamente sobre as fossas principais;

•

facilidade e aplicabilidade de execução em situações nas quais a privada com fossa
seca não se aplica; em terrenos de lençol d’água superficial ou rochosos, pela menor
profundidade exigida.

O programa de construção de privadas higiênicas foi desenvolvido, inicialmente,
sob a responsabilidade direta e exclusiva do SESP, devido à necessidade de melhorar as
condições sanitárias das comunidades onde atuava, no menor espaço de tempo, mas logo o
SESP entrou em entendimento com as Prefeituras Municipais, obtendo a sua cooperação e
não somente aprovando os projetos técnicos como também contribuindo financeiramente
para o melhor desenvolvimento do programa. Mais tarde, o SESP procurou então motivar
as populações das comunidades, no sentido de que elas passassem não simplesmente a
cooperar, mas participassem diretamente dos esforços empregados pelas autoridades.
Formou-se, assim, um "plano tríplice"- SESP, prefeituras e particulares132. Este plano teve
tanto sucesso que chegou a um ponto, que em algumas áreas, os próprios interessados, com

131
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CYNAMON, S. E., “Privada com Fossa de Fermentação”.

O plano tríplice já faz parte da estratégia do SESP de ultrapassar as dificuldades financeiras sem prejudicar
a qualidade do atendimento.
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pequena ajuda das prefeituras, assumiam diretamente a responsabilidade da solução do
problema, cabendo ao SESP, simplesmente, prestar assistência técnica.133
Foi em 1969134 que Cynamon, em sua tese de doutorado "Procedimentos para
Equacionamento e Projetos de Esgotos Sanitários de Pequenas Comunidades", prenunciou
o equacionamento de sistemas de esgotamento sanitário para pequenas coletividades.
Nesse trabalho, o autor esclarecia que, já tendo sido implantado o sistema de
abastecimento de água e sendo este administrado corretamente e tendo o apoio da
comunidade, permaneciam ainda problemas de projeto, financiamento, execução e
principalmente de custo de implantação (reconhecidamente superior ao de água). E mais
uma vez propôs (agora em relação a sistema de esgotos) sistema simplificado com
concessões técnicas para que houvesse rapidez na solução e na salvaguardada à "saúde" da
comunidade, e que fossem "esgotadas" o maior número de comunidades. Para isto propôs
equações, de abordagem, técnica, financeira, de execução, de administração, operação e
manutenção de sistemas.
Quanto à questão de abordagem, Cynamon advertiu que em comunidades pequenas
era imprescindível um roteiro de ação que lhes dissesse como, quando e aonde se dirigir
em busca de uma solução, bem como ter à disposição informação e esclarecimento de
todas as possibilidades de execução, de acordo com as posses da comunidade, pois na
maioria dos casos não se dispunha no âmbito local da mínima orientação para solucionar a
questão.
Em relação à questão técnica, exatamente como em sistemas de água, foi proposto
que se observassem as especificidades locais, tais como: população, topografia,
possibilidade de destino final, custo e condições de financiamento. Esta questão respondia
ao que e como fazer e a equação foi representada por um projeto que tivesse abrangência
para não desperdiçar esforços e boa vontade da população, seguido da busca das soluções
financeiras, que incluissem redução de custos com a substituição dos poços de visita por
curvas no início da rede e TILs na rede.
A equação financeira analisou a facilidade de execução, de operação e de manutenção,
possibilidade de execução por etapas, custo global, custo per-capita, investimento inicial e
possibilidade de investimento futuro, e possibilidades de financiamento. Cynamon propôs um
133
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BASTOS, N. C. de B., “ SESP-FSESP, 1942 - Evolução Histórica- 1991”, pág.234

Cynamon foi funcionário (oficialmente) da FSESP até 1978, mas desde 1966 estava cedido à FIOCRUZ
para formação do Departamento de Saneamento e onde continuou as pesquisas realizadas na FSESP. A
necessidade de se titular como doutor para continuar na área de doscência e a proposição do tema de sistema
de esgoto a custo reduzido levou-o a elaboração do Sistema Não Convencional de Esgotos a Custo
Reduzido.
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fundo de financiamento em âmbito federal que poderia resultar da "retenção" de parcela do
retorno de taxas do Governo Federal, regionalmente ou por áreas. Seria uma espécie de
consórcio ao qual ingressariam, voluntariamente, um certo número de comunidades desejosas
de implantar seus sistemas e a retenção das parcelas dar-se-ia a partir do ingresso da
comunidade no plano e cessaria quando tivesse sido recolhido o montante necessário. Há o
esclarecimento de que o percentual do custo total recolhido seria igual para todas as
comunidades, mas o montante da referida parcela diferiria de comunidade para comunidade e
a forma de pagamento também seria diferente. A população seria dividida em faixas de poder
aquisitivo e, dependendo da capacidade de pagamento de cada faixa, as parcelas seriam pagas
em mais tempo.
Quanto à equação de execução, houve o reconhecimento de que em comunidades
pequenas, em geral, encontravam-se dificuldades orçamentárias, de estrutura, de execução,
de normas, de procedimentos, falta de técnicos de nível superior, etc. Como solução para
algumas dessas dificuldades, houve a proposição de utilização de pessoal local com
supervisão de técnicos, projetos simples com o máximo de padronização de detalhes de
peças ou partes, enfim, um manual de execução simples, facilmente compreensível.
Em relação às equações de administração, operação e manutenção de sistemas,
afirmou-se que a melhor solução estaria na otimização entre a equação de implantação e a
de operação e manutenção e, mais ainda, no ajuste de ambas às possibilidades locais. Em
geral, para pequenas comunidades, os serviços de água e esgoto ficariam sob a mesma
administração. Era importante a redução de pessoal ao mínimo indispensável, implicando
na realização de mais de uma tarefa pela mesma pessoa.
Em um processo de reflexão sobre a filosofia do saneamento, Cynamon, em 1975,
no VIII Congresso de Engenharia Sanitária, no Rio de Janeiro, apresentou o trabalho
"Saneamento - Subsídios para um Instrumental de Análise", onde utilizou a sensibilidade,
a observação e a experiência de muitos anos de campo trabalhando com saneamento e
expõs os "Quatro Princípios Gerais de Saneamento":
•

1º Princípio: Da Importância da Concentração Humana;

•

2º Princípio: Da Importância do Detalhe;

•

3º Princípio: Do Alcance e Controle;

•

4º Princípio: Do Período de Carência.

Em 1980, fruto do aprofundamento (do trabalho Procedimentos para
Equacionamento e Projetos de Esgotos Sanitários de Pequenas Comunidades) e da
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pesquisa135, houve a apresentação do "Sistema Não Convencional de Esgoto Sanitário a
Custo Reduzido para Pequenas Coletividades e Áreas Periféricas"136 onde, além do estudo
de redução de custo do sistema de esgotos, o autor conceituava tecnologia apropriada.
Até 1982, foram construídos ou se encontravam em construção, pelo SESP
(FSESP), 88 sistemas, assim distribuídos por estado:
Estado
Rondônia
Maranhão
Ceará
Rio Grande do Norte
Pernambuco
Alagoas
Bahia
Espírito Santo
Minas Gerais
Paraná
Santa Catarina
Total

Sistemas de Esgotamento Sanitário
1
2
9
2
1
1
6
16
44
1
5
88

3.2.5 - TREINAMENTO DE PESSOAL

Para realizar as atividades de saneamento, o SESP sempre contou com uma equipe
que constava de auxiliares de saneamento, inspetor de saneamento e engenheiro.
O auxiliar de saneamento era um profissional de nível técnico treinado no SESP
(FSESP), num curso inicial com duração de 600 horas (75 dias úteis, cerca de 3 meses e
meio). O trabalho do auxiliar de saneamento era acompanhar, orientar a execução de trabalhos
de saneamento geral dentro da comunidade, e desenvolver ações de educação em saúde. A
visita de saneamento era uma das tarefas mais importantes do auxiliar de saneamento porque
propiciava que as ações de saneamento fossem desenvolvidas dentro dos domicílios e
objetivava:
1. fazer uma abordagem inicial, levando o usuário a identificar as benfeitorias necessárias
à promoção da saúde em seu domicílio;

135

Cynamon analisando projetos de sistemas convencionais de esgoto em cidades de até 50000 habitantes
verificou que o principal fator de redução de custo não era o diâmetro da tubulação e sim a redução do
afundamento das valas, mas além disso verificou que os poços de visita representavam 40 a 50% do custo
total da rede. Um estudo maior do Sistema Não Convencional se encontra em capítulo anterior.

136

este sistema foi desenvolvido pela primeira vez, em Brotas, com convênio entre a FSESP e a FIOCRUZ,
financiado pela fundação Kellog. Depois se verificou que é aplicável a áreas de maior porte.
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2. orientar tecnicamente a execução das benfeitorias e promover o emprego do material
mais apropriado, de forma a obter o menor custo sem prejuízo da qualidade das obras;
3. promover a participação do usuário no custeio das benfeitorias e evitar que as mesmas
fosem integralmente doadas em atitude paternalista;
4. orientar a utilização adequada e a conservação das melhorias executadas.
O inspetor de saneamento era um profissional técnico de nível médio, selecionado no
grupo de auxiliares de saneamento e preparado em curso adicional, com duração de 760 horas
(95 dias úteis, cerca de 4 meses). O inspetor era sediado a nível regional e microrregional,
tendo por principal incumbência orientar as atividades dos auxiliares de saneamento.
O primeiro curso de formação de auxiliares de saneamento do SESP foi realizado, em
1950, em Palmares, Pernambuco137. Esse curso foi repetido em outras cidades do país. Mas,
« aproveitando o estabelecimento de um verdadeiro centro de treinamento para
Inspetores e Auxiliares de Saneamento, em Governador Valadares, Minas Gerais, sob a
direção do engenheiro sanitarista S. E. Cynamon, Chefe da Seção de Saneamento da
Divisão de Orientação Técnica do SESP, foi estabelecido um projeto experimental,
cujas conclusões tiveram profunda repercussão sobre a política de saneamento que o
serviço vinha desenvolvendo nas suas áreas de trabalho».138

O curso tentava despertar tanto nos auxiliares quanto nos inspetores de saneamento
o gosto pela pesquisa139, fazendo com que eles aproveitassem os materiais disponíveis na
região do seu trabalho para solução dos pequenos problemas que surgem normalmente na
prática de saneamento140. O resultado foi excelente pois os auxiliares e inspetores, que até
então limitavam sua ação aos habituais conselhos e às indicações técnicas, passaram a
contribuir diretamente para a execução das melhorias.141142
Com o passar dos anos, a experiência adquirida e a criatividade dos Auxiliares de
Saneamento introduziram modificações no sentido de tornar mais simples e econômica a
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Este curso foi elaborado pelo engenheiro Carlos Rebelo.
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BASTOS, N. C. de B., "SESP-FSESP, 1942 - evolução histórica - 1991", pág. 245.

139

Este é realmente um marco na busca por alternativas tecnológicas. É com a instalação da Oficina de
Saneamento, em Governador Valadares, que se inicia a busca sistematizada de soluções alternativas.
140

Os inspetores e auxiliares recebiam treinamento especial, além das atividades relacionadas com o
saneamento, tinham treinamento como pedreiro, carpinteiro, funileiro, bombeiro e eletricista.
141
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BASTOS, N. C. de B., “SESP-FSESP, 1942-Evolução Histórica-1991”, pág.245.

Cynamon explica que o fato de os inspetores e Auxiliares de Saneamento terem “ferramentas” na mão deu
maior segurança ao aprendizado teórico e instrumentalizou esses técnicos.
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construção das fossas143, de facilitar o transporte do material e de favorecer a manutenção da
privada.
O SESP publicou, em 1947, um Manual para Guarda Sanitário que foi reproduzido
várias vezes e progressivamente melhorado, e se transformou no Manual de Saneamento,
que serviu e tem servido para utilização pelo pessoal técnico e auxiliar de saneamento do
SESP, bem como de Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Universidades e
Instituições que desenvolvem atividades de saneamento no país.
3.2.6 - ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS

O SESP sempre teve nos seus quadros grandes nomes do Saneamento, que atuaram
em diversas áreas e que "fizeram escola". Muitos destes nomes já foram mencionados nos
itens anteriores, mas um de seus funcionários que mais se destacou devido à luta em prol
da tecnologia apropriada foi o engenheiro Szachna Eliasz Cynamon144.
Para melhorar as condições de saneamento básico (sistema de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário) nos países em desenvolvimento e, por consequência, elevar seus
níveis de saúde e bem-estar, a Organização das Nações Unidas instituiu, em 1980, a Década
Internacional do Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário, incluindo definição de
políticas e metas, reordenamento institucional e de recursos, desenvolvimento de capacidade
operativa e gerencial, estabelecimento de normas e padrões, adequação tecnológica e
financeira, participação política e social, dentre outras145. Foram estimados US$ 7,9 bilhões
para atender às metas nacionais até o fim da década, representando investimentos anuais de
US$ 1,4 bilhão até 1990, correspondendo a US$ 127 por habitante146.

143

Foram realizadas duas inovações: a primeira foi a utilização de formas articuladas de ferro que reduziu de
7 para 4 cm a espessura da laje e gerou economia. Com um saco de 50 kg passou-se a fabricar 4 ao invés de
2 lajes. A segunda inovação que foi iniciada nas Unidades Sanitárias de Governador Valadares, Pains e
Pirapora e constou da construção de abrigos em placas de cimento pré-moldadas, que tem como vantagens:
possibilidade de fabricação em série, maior facilidade e menor custo de transporte, montagem rápida, boa
resistência à intempérie, limpeza e conservação mais fáceis, possibilidade de reutilização em outra fossa,
esgotada a primeira, bom aspecto externo. Além desses aspectos, esse processo de construção facilitou uma
maior participação do Município, colocando mais recursos e maõ-de-obra à disposição das Unidades para a
fabricação das placas, entrando os beneficiários praticamente com a mão-de-obra para a escavação da fossa e
o assentamento da laje. Mais tarde, em 1980, foram introduzidas as chapas lisas de fibrocimento (BASTOS,
pág.237)
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Cynamon conta que ao ingressar no SESP foi destinado à área de Saúde Pública, outros foram destinados
à construção de sistemas de água e esgotos no interior. No final, os de Saúde Pública acabavam no setor de
saneamento de um distrito ou capital de um estado e os outros eram destinados às diretorias de engenharia.
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MOITTA, F., “O Saneamento no Brasil e nos países em Desenvolvimento uma Análise da Década”,
pág.25.
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A escassez de recursos e a necessidade de beneficiar, cada vez mais, comunidades
menores e economicamente carentes indicaram que para atender os objetivos da Década de 80
era necessário desenvolver ou adaptar tecnologia147 a essas condições, adotando normas,
processos e materiais que reduzissem substancialmente os custos, resultando em construção
mais barata, operação e manutenção mais fácil, utilizando ao máximo material e mão-de-obra
locais.
Cynamon afirmou que a necessidade de alternativas tecnológicas e de baixo custo
ganhava impulso com mais dois aspectos:
•

o início do programa de melhoria de habitação, com as tentativas de solo-cimento;

•

a formação de inspetores de saneamento em cursos - até então os auxiliares de
saneamento chegavam a esta posição por promoção.

Nessa época foram elaborados sistemas de usos de placas de cimento ligadas em
morões (colunas de cimento) para a produção não só de casinhas (privadas) como de casas.
Alegava-se que estas paredes eram de menor custo e utilizavam menos mão de obra. Um
outro avanço foi a casinha (privada) geminada com a casa de banho, mais econômica em
material e mais higiênica em termos de uso148. O programa de habitação teve a supervisão
de Álvaro Milanez.
Havia um problema nas habitações em relação ao fogão, muito precário.
Estudando-se a literatura internacional aprendeu-se a construir fogões clássicos de tijolo e
chapas de aço. Mas qual seria o combustível? Observando-se que nas áreas de penetração,
com o desmatamento, sobrava muito pó de serra que causava muita poluição e incêndios e,
aproveitando técnica oriental de fogareiros de pó de serra que queimavam durante 4 horas
e aqueciam a comida, adaptou-se os fogões clássicos de tijolo e chapa de aço a esse
sistema, evitando com isso a queima de lenha e reduzindo drasticamente o custo dos
fogões que com uma única carga de pó de serra queimava durante 8 horas.149
Ainda em relação a melhorias sanitárias, pode-se destacar os arquitetos Oscar
Valdetare e Helio Muller, no projeto de unidades sanitárias moduladas e adaptadas às
condições do clima e o engenheiro Carlos Virgílio Miranda, que projetou as instalações de
hospitais administrados pelo SESP, bem como as instalações dos maiores hospitais do Brasil.
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Pesquisas nesse sentido tem sido feitas por entidades nacionais e internacionais, como o CNPq, FINEP,
BNH, ABES, Companhias Estaduais de Saneamento, FSESP, Institutos e Centros de Pesquisa (tais como a
Fundação Oswaldo Cruz), Banco Mundial, BID, OPAS, etc...
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Entrevista dada por Szachna Eliasz Cynamon em junho de 1994.

91

No processo de busca de soluções para água foi elaborada uma caixa d’água de
telha francesa, que além de cativar muito a população, permitiu levantar os tambores (que
serviam de reservatórios de água) do chão. Esses tambores, além de propiciarem o
desperdício, facilitavam a contaminação.150
Ainda em relação à água, Cynamon151 conta que, ao mesmo tempo em que se
elaboravam técnicas para a construção de caixas d’água de placas de cimento, usava-se a
mesma técnica para fazer pias, lavatórios e tanques de lavar roupa, nascendo daí um
verdadeiro programa já diversificado de melhoria de habitação.
Vê-se, portanto que a busca pela utilização de tecnologia apropriada sempre
objetivou a melhoria da qualidade de vida do cidadão, começando com a melhoria na
habitação, seguindo-se para sistemas de abastecimento de água até chegar ao sistema de
esgotamento sanitário.
Muitas melhorias habitacionais surgiram durante o curso de inspetores152, sendo
este elaborado de acordo com as possíveis atividades dos inspetores e partindo de algumas
premissas: os alunos deveriam ser arregimentados entre os melhores auxiliares de
saneamento e ter nível secundário. Além das disciplinas gerais, os alunos tinham noções de
planejamento e havia uma etapa em que se estimulava o desenvolvimento da iniciativa dos
inspetores e a busca pela técnica.153
O SESP sempre utilizou a ciência e a tecnologia na prestação de seus serviços e se
adaptou continuamente às inovações em benefício da população a que serve. Para fazer
isso
«procurava aumentar sua atuação, produtividade e eficiência através da busca de
novos enfoques e abordagens, da pesquisa de novas técnicas, métodos e
processos e do uso de novas estratégias que compatibilizem o desejável e o
possível, o teórico e o prático, a quantidade e a qualidade, o econômico e o social;
em suma nossas aspirações e a nossa realidade»154

Alguns exemplos de pesquisas em tecnologias apropriadas que foram realizadas no
SESP:155
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Nessa época, 1960, surgiram as seguintes melhorias habitacionais: fogão de palha de arroz, torneiras,
ligações domiciliares e ainda o barateamento do custo de casas de caráter social, com o uso do telhado solocal, que era um objetivo de Cynamon.
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Entrevista dada por Szachna Eliasz Cynamon em junho de 1994.
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•

poço Amazonas para fonte de suprimento de água de pequenos abastecimentos;

•

filtro dinâmico, como captação para pequenas comunidades;

•

filtro rápido de fluxo ascendente (Clarificador de Contato);

•

filtro de fibra de coco e casca de arroz;

•

filtro lento de fluxo ascendente;

•

uso de fluorita nacional, para fluoretação da água;

•

uso de mangueira flexível, como tubulação de recalque em poços tubulares;

•

uso de material magnético no tratamento da água, em substituição ao sulfato de
alumínio, e floculação na tubulação de recalque;

•

dispositivo prático para controle de perdas de água em torneiras públicas;

•

uso de concreto poroso para construção de paredes filtrantes;

•

fabricação local de cimento de casca de arroz para a construção de facilidades de
saneamento e melhoria das habitações;

•

uso de calcário natural para a correção de pH de água;

•

privadas sanitárias usando bambu como reforço das lajes de concreto, blocos de argila
e casca de arroz para paredes e telhas de tronco de palmeiras;

•

sistema não convencional, simplificado, com tubulações de pequeno diâmetro;

•

utilização do efluente tratado de esgoto, para irrigação subsuperficial.

O SESP demonstrou que é factível a obtenção de bons resultados a baixo custo156,
com tecnologia simples e apropriada, e que pode haver beleza, eficácia e satisfação na
pequenez ou simplicidade de um projeto ou empreendimento. Mas alerta que para isso é
necessário certa fuga às tradições, normas e padrões; sensibilidade para os aspectos
econômicos e sociais; engenhosidade e bom-senso para buscar soluções que apresentem
um balanceamento adequado entre as necessidades e as possibilidades, o desejável e o
viável, o social e o econômico; tendo-se sempre em mente que, quando a muitos ainda falta
o básico e essencial, é um contra-senso dar, a uns poucos, o que é secundário e
suplementar.157
A área do "pequeno saneamento" desenvolveu tecnologias diversificadas na
construção de utensílios domésticos para as camadas de baixa renda (pias, sentinas,
reservatórios, filtros, fogões, combustíveis alternativos para uso doméstico, etc.),
atendendo à política assistencialista dos governos. A criação de pequenas oficinas para o

156

PINHEIRO (pág.82) dá exemplos de que nem sempre o modelo de intervenção do SESP foi considerado de
baixo custo; Jucelino Kubitschek em uma declaração afirma ser o SESP de "organização excessivamente
dispendiosa" e que dificilmente suas atividades poderiam ser transferidas para as administrações locais.
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desenvolvimento de tecnologias simplificadas resultou na idéia de organização da
Instituição para atuar na manutenção de seus próprios prédios e equipamentos, o que
imprimiu agilidade na recuperação e manutenção de instalações e equipamentos das
Unidades de Saúde.158
3.2.7 - APRECIAÇÃO DA GESTÃO DO SESP (FSESP)

Nos aspectos operacionais e financeiros, o SESP propiciou a criação e instalação de
autarquias municipais de água e esgoto (SAAE's)159160, para gerir adequadamente os
serviços161, e promoveu a fixação, pelas Municipalidades, de tarifas162163 realistas, como
percentuais de valores de referência (salário mínimo, ORTN) menos vulneráveis aos
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PINHEIRO, T. X. de A., “Saúde Pública, Burocracia e Ideologia: Um Estudo sobre o SESP (1942-1974),
pág.167.
159

MOITTA(1984) conta que antes dos SAAE's serem criados os serviços de água e esgoto eram entregues
às prefeituras, que se responsabilizavam pela sua operação e manutenção, mas esse sistema revelou-se
inadequado devido a injunções políticas locais, tarifas inadequadas, arrecadação irregular da receita e seu
desvio para outras finalidades, excesso de funcionários, evasão do pessoal treinado e sua substituição por
pessoal não habilitado, resultaram em perda de eficiência e queda do padrão operacional, com a consequente
baixa da qualidade e quantidade da água distribuída. Também a simples assistência técnica da FSESP, para
produção e tratamento de água, deixando à prefeitura os encargos da distribuição da água e arrecadação das
tarifas, não se revelou eficiente. Somente com os SAAE's que deram e dão assistência técnica e
administrativa às Municipalidades é que operacionalmente os sistemas deram saldos positivos e
proporcionaram recursos para reinvestimentos na ampliação de sistemas de água e, em alguns casos, na
implantação ou ampliação de sistemas de esgotos sanitários. O primeiro SAAE a ser implantado foi o de
Governador Valadares, em 1952.
160

Tanto os SAAEs (na área de saneamento) como os Serviços Cooperativos de Saúde (na área de saúde)
representavam uma reação da Instituição às acusações de intervencionismo. Tratavam de uma modalidade de
"cooperação", em que o SESP oferecia participação técnica e financeira a estados e municípios, com vistas
ao fortalecimento da infra-estrutura dos serviços locais.
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MOITTA(1984) relata que os recursos provenientes dos beneficiários, dos governos federal, estaduais e
municipais e de agências internacionais de cooperação e de empréstimo foram, quase sempre, destinados a
financiar os custos diretos, já que essas obras foram executadas, em sua maioria, por administração direta.
162

As tarifas são calculadas de modo a produzir uma arrecadação suficiente para a cobertura das despesas
operacionais e expressas como percentual de um indicador econômico, que foi a ORTN, cujo valor mensal é
estabelecido pelo Ministério da Fazenda. O percentual deste indicador que regulará a tarifa é determinado em
Decreto Municipal. No caso de ocorrer o crescimento das despesas operacionais acima da expectativa e o
percentual deste indicador se torne insuficiente, novo Decreto Municipal será emitido para o estabelecimento
da relação a adotar-se. É importante acrescentar que na estrutura tarifária os usuários são divididos em três
categorias básicas; residencial, comercial e industrial e para cada uma dessas categorias é fixada uma
estrutura tarifária (cujo índice é variável de uma categoria para outra), com limites mínimos mensais fixados
em: residencial (15m³), comercial (30m³), industrial (60m³) e existindo hidrômetro, todo o valor que exceder
o mínimo é cobrado segundo um preço crescente por metro cúbico, dentro de faixas de consumo. Em relação
ao esgotamento sanitário, a tarifa é fixada com um valor que corresponde a cerca de 33% da conta emitida
para cobrança do consumo de água, independentemente da classe de usuário em que se enquadre. As
ligações de esgoto e manutenção dos ramais domiciliários são fixadas por Decreto Municipal.
(MOITTA,1984)
163

Todos os Serviços de Abastecimento de Água administrdos pela FSESP passaram a adotar o mesmo
esquema de tarifas (BASTOS, 1993)
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efeitos da inflação. Para comunidades muito pequenas foi criado o Mini-SAAE, controlado
e supervisionado por um SAAE próximo e de maior porte. A confiança gerada pela boa
administração dos SAAE's resultou na aceitação das tarifas e na captação de recursos
municipais e mesmo estaduais.
Por iniciativa do SESP, foram feitas as primeiras especulações no campo do
financiamento de obras de funcionamento básico no âmbito nacional e, conseqüentemente,
ao lançar o Plano de Financiamento de Serviços Municipais de Abastecimento de Água,
através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, bem como ao regulamentar a
Lei nº 2134 de 14 de dezembro de 1953164, o Governo Federal atribuiu ao SESP os
encargos técnicos tanto do plano quanto dos projetos submetidos para efeito de
financiamento. Foi também o SESP que sugeriu ao governo federal a criação de um fundo
rotativo para atender o interior do Brasil no prazo de 15 anos. O Governo Federal aceitou e
encaminhou ao Congresso Nacional e este passou a constituir o Projeto de Lei 1473, em
1953. Mas o primeiro fundo rotativo para financiamento de obras de abastecimento de
água a ser criado foi gerado através do convênio entre a USAID - Brasil e o DNOCS: foi
formado um Grupo Executivo (GET), com a participação do SESP e presidido pelo
Presidente do Conselho Deliberativo do DNOCS que administrou o fundo.
A evolução contínua da taxa de administração cobrada (5 a 10% da receita) levou a
FSESP a criar, em 1968, com esses recursos, um Fundo Rotativo de Investimentos de
Engenharia (FRIE), destinado a adiantar recursos financeiros para investimentos dos
SAAE's.
É importante ressaltar que o SESP atingiu progressivamente todos os Estados e
Territórios brasileiros, de forma direta ou indireta. O SESP é apontado como pioneiro no
Brasil: na construção do laboratório de higiene industrial (1953); na fluoretação de águas em
abastecimento público (em 1953, na cidade de Baixo Guandu - ES); no tratamento
ambulatorial da tuberculose e hanseníase (possivelmente nos meados da década de 50); na
164

Esta lei foi oriunda de um projeto apresentado pelo Deputado Aliomar Baleeiro, dispondo sobre o
financiamento de serviços municipais em geral, ela previu que as Caixas Econômicas Federais deveriam
reservar 30% dos seus recursos para aplicação no financiamento dos serviços previstos na lei, enquanto os
Institutos de Previdência deveriam mobilizar 20% das suas arrecadações em cada Estado. Neste Plano
procurou-se, através de um critério de prioridade, concentrar as verbas, permitindo a execução dos serviços
num prazo relativamente curto. Propõem-se, neste Plano, que o Governo Federal passe a emprestar a cada
cidade, sem juros, importância de Cr$ 5.000.000,00, a ser amortizada por 50% da quota do imposto sobre a
renda devida aos Municípios, nos prazos máximo de 10 anos e mínimo de 5 anos. De acordo com os
esquemas apresentados, as parcelas das amortizações serão adicionadas à quantia que o Governo Federal
dispuzer, anualmente, para o Plano, formando um fundo rotativo e permitir financiar 1774 cidades no prazo
máximo de 16 anos. (SANCHES, 1955)
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prática da medicina integral em unidades de saúde - entendido à época, 1945, como medicina
curativa - preventiva; no desenvolvimento combinado de ações de saúde e saneamento, etc.165
No relatório de 15 anos de atuação (SESP - 1942/57), constatava-se que, após ter
desativado alguns serviços, a rede institucional contava com 21 hospitais (próprios e
conveniados), 164 postos e subpostos de saúde (próprios e conveniados) e 46 sistemas de
abastecimento de água. Através da cobertura espacial do SESP, vê-se sua articulação com
diferentes forças e interesses, interagindo no processo econômico, político e social, onde
destaca-se o controle social enquanto conteúdo institucional, através da integração de
grupos sociais importantes (estrategicamente localizados) na órbita do Governo para
prevenir uma possível confluência de forças populares, em escala nacional.166
Na administração sespiana houve: taylorismo, sistemismo e administração por
objetivos. O taylorismo pode ser identificado pela farta manualização e normatização,
controlando a vida funcional e a prática institucional. A influência sistêmica em parte pode
ser demonstrada pelos artigos publicados nas Revistas do SESP e da FSESP, mas percebese que não ultrapassou ao discurso devido ao isolamento da Instituição do sistema de saúde
(tinha autonomia e onipotência)167. Já a gestão administrativa, organizada por programas,
operava por áreas/atividades e por projetos, utilizando as unidades de saúde como unidades
gestoras descentralizadas, inclusive com dotações orçamentárias próprias. Até 1960, o
SESP tenta uma "transfiguração", se desvencilhando da valorização do capital para
procurar legitimar-se como isento, apolítico, respaldado numa "pretensa eficácia
administrativa e tecnologia modernizante".168
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PINHEIRO, T. X. de A., “Saúde Pública, Burocracia e Ideologia: Um Estudo sobre o SESP (1942 1974),pág.90
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Idem, pág.87.
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O SESP tinha um tratamento "marginal", uma vez que o Estado concedeu-lhe condições "especiais",
autonomia, recursos, etc..., inserindo-o (desde 1942) e mantendo-o em seu projeto modernizador,
proporcionando-lhe vitalidade e protegendo-o da degeneração que atingia outras instituições públicas, como
o próprio Ministério da Saúde- MS. Até o regime de trabalho era diferente, os sespianos tinham o regime em
tempo integral e dedicação exclusiva dos funcionários; um plano de carreira e havia a preocupação em
manter a remuneração compatível com o trabalho realizado, sem grandes distâncias entre o maior e menor
salário pago. Mas é interessante acrescentar que o SESP era prestigiado pelo governo, apenas para ocupar
determinadas áreas de interesse do grupo central dirigente, em diferentes conjunturas, não existindo indícios
de que se interessasse para adotar o modelo sespiano como modelo de organização dos serviços de saúde
para todo o país.
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PINHEIRO, T. X. de A., “Saúde Pública, Burocracia e Ideologia: Um Estudo sobre o SESP (19421974)”, pág.91.
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É importante ressaltar que as principais críticas do modelo sespiano residiam na sua
vinculação ao sanitarismo americano. Consideravam o modelo de práticas sespiano
equivocado, intervencionista e reprodutor de fórmulas aplicadas em países ricos. Esses
sanitaristas acreditavam (final do Governo de Kubitschek e início dos anos sessenta) que o
problema de saúde era basicamente um problema de subdesenvolvimento e consideravam
que com o desenvolvimento econômico haveria melhoria dos níveis de saúde da
população. Foi por isso que, a partir de 1960, quando o SESP virou FSESP e teve que se
atrelar ao desenvolvimento econômico nacional, perdeu paulatinamente a sua autonomia e
poder e foi inserido, de fato, na órbita do Ministério da Saúde, perdendo as graças
especiais que o favoreciam.
O processo de centralização que houve em 1964 veio agravar ainda mais a situação
da FSESP, pois as reformas dos governos militares mudaram a direção do setor: além da
transferência do saneamento básico para a competência do Ministério do Interior (DecretoLei 200/67), foi criado um Conselho Nacional de Saneamento, uma Política Nacional de
Saneamento veiculada pelo PLANASA e um Fundo de Financiamento (FISANE), além de
outras mudanças expostas na parte do PLANASA. O importante é que a diretriz geral do
governo determinava a existência de companhias estaduais de saneamento, destituindo a
FSESP de ação executiva nessa área. Assim sendo, houve sucessivos rearranjos
institucionais na estrutura organizacional da FSESP, culminando na unificação das ações
de saneamento e saúde (antes pertencentes a estruturas distintas) em estruturas regionais
estaduais, diretamente vinculadas à Presidência da Instituição, em 1971. Um novo estatuto
foi implantado em 1972 (Decreto 69944 de 17/01/1972) onde se verifica uma vinculação
mais estreita com o Ministério da Saúde, diminuindo sua autonomia institucional.
Em folder produzido em 1990 é mostrado que, nesta data, a FSESP administrava,
em convênio com os municípios, 571 sistemas de água e 110 sistemas de esgotamento
sanitário, através dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs), em 20 estados.
Operava 249 oficinas, 10 centros de saneamento e 40 Residências de Engenharia, que
davam o suporte técnico e administrativo através das equipes situadas em cada Estado, em
comum acordo com as Prefeituras Municipais.
Vimos, portanto, que o SESP(FSESP):
• tinha como diretriz que os serviços de saneamento são básicos para a saúde pública e
por isto todos devem ter acesso a esses serviços e estes devem ser abrangentes. Através
do SESP(FSESP), houve a conscientização da correlação inversa entre a quantidade e
qualidade dos serviços de saneamento e os níveis de doenças endêmicas e taxas de
mortalidade infantil;
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• nunca teve uma função obreira, sempre tentou atingir o cidadão, pois sabia que a
salubridade domiciliar só é conseguida através do cidadão;
• consolidou-se gradativamente como um organismo captador de recursos e fornecedor de
serviços de assistência técnica, embora o poder decisório permanecesse com os
municípios;
• por sua estrutura organizacional municipalista, permitiu a integração entre os técnicos
da área de saúde e de saneamento. Se houveram divergências entre estes dois setores,
foi devido à própria natureza destes. Havia um Plano de Trabalho Único (Unidades de
Saúde, SAAE e Prefeitura);
• não conseguiu se adaptar ao novo sistema, não sendo capaz de demonstrar à população,
fora dos locais de trabalho, que o trabalho era atual. Nos SAAEs, por exemplo, haviam
atividades de Melhorias Sanitárias e ações de Educação em Saúde;
• foi incompetente na divulgação de seu trabalho e na adaptação de seu modelo ao
contexto histórico, político. Não foi capaz de perceber que sua estrutura administrativa
não estava compatível com a nova estrutura política da redemocratização169.

Uma outra maneira de avaliar o SESP(FSESP) é quanto à gestão descentralizada,
seu auxílio técnico e administrativo aos municípios, seu atendimento casa a casa com
visitadoras de saúde e auxiliares de saneamento e sua busca incansável pelo
aprimoramento da técnica considerando o saneamento ambiental de forma mais ampla. O
SESP entendia que o aprimoramento da técnica é muito importante no atendimento das
necessidades básicas da população170.
Será que uma estrutura municipalista simplesmente levaria à utilização de tecnologias
apropriadas, ou foi a estrutura municipalista do SESP, com planejamento, coordenação a
níveis regionais e nacional, apoiando técnica e administrativamente os municípios,
considerando os serviços de saneamento básicos para saúde pública, dando a todos acesso a
serviços abrangentes, desenvolvendo projetos com adaptação de normas, utilização de
materiais e mão-de-obra local, que introduziu tecnologias apropriadas à realidade brasileira?

169

Alguns acham que mesmo com o modelo municipalista, a FSESP deveria ter pedido, ou influenciado, para
que os municípios que estavam sob sua administração tivessem aderido ao PLANASA para receber
investimentos. Quanto à questão da redemocratização, que a FSESP, ao invés de continuar com o seu modelo
rígido deveria ter aderido ter se adaptado ao “cenário” da redemocratização, com maior participação da
população nas discussões, etc...
170

O SESP considerava importante todas as ações de saneamento: sistema de abastecimento de água, sistema
de esgotamento sanitário, drenagem, coleta e tratamento adequado ao lixo, etc.
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O Decreto nº 100 de 16/04/91 criou a Fundação Nacional de Saúde171, resultante da
fusão da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública/SUCAM, da FSESP e da
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social/DATASUS172.
Todavia, na década de 60, apesar dos esforços da FSESP173, os problemas que
afligiam o setor continuavam presentes: os recursos permaneciam escassos frente aos
montantes requeridos pelos investimentos necessários, a municipalização não viabilizava
uma coordenação de esforços das diversas esferas de poder, não havia um planejamento
sistematizado com uma visualização global do setor, tudo isso fazendo com que os
irrisórios recursos destinados ao setor fossem pulverizados.
Com o processo de centralização e com a reforma tributária que houve a partir de
1964 foi estruturado o Sistema Financeiro do Saneamento (SFS) e institucionalizou-se o
PLANASA. Este assunto será tratado no próximo item.
3.3 - RECRUDESCIMENTO CENTRALIZADOR
NACIONAL DE SANEAMENTO (PLANASA)

ATRAVÉS

DO

PLANO

O objetivo de se falar do PLANASA, de gestão centralizada, em um capítulo onde
se aborda "Gestão Descentralizada do Setor de Saneamento no Contexto Brasileiro" é de se
colocar um contra-exemplo para enriquecer o debate: será que uma gestão centralizadora
propiciaria a busca de alternativas tecnológicas?
3.3.1 - OBJETIVOS E ATUAÇÃO

Já foi mencionado que a partir de 64 houve, no Brasil, uma centralização das
decisões e uma grande concentração de recursos a nível federal, bem como a exclusão da
participação política e social de amplas camadas da população nos processos decisórios.
Nesta conjuntura, além do SFS e do PLANASA, foram implantadas, no final da década de
60, as reformas administrativa, tributária, previdênciária, com a fusão dos diversos
institutos no INPS, e bancária, com a criação do Banco Central. Foram instituídos o BNH e
o Sistema Financeiro da Habitação e unificadas em uma instituição com abrangência
nacional as 22 caixas econômicas federais, então existentes com base estadual. Foram
171

A lógica de criação da Fundação Nacional de Saúde não levou em conta a lógica da Reforma Sanitária,
consolidada a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, nem tampouco as necessidades de reordenamento
institucional do setor de saneamento, que continua com atribuições pulverizadas em diversos órgãos a partir
da extinção do BNH. Enfim, a lógica que norteou a criação da Fundação Nacional de Saúde foi a de uma
Reforma Administrativa, a de "enxugar", e não de uma Reforma Sanitária.

172
173

O DATASUS é um departamento dentro da DATAPREV que cuidava da folha do SUS.
O SESP foi transformado em Fundação SESP em 1960.
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ainda criados instrumentos de poupança compulsória como o FGTS174 e o PIS-PASEP, as
cadernetas de poupança e a correção monetária.175
O Banco Mundial avalia que na época o montante de recursos necessários para
implantação de um sistema convencional de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário variava de US$ 300 a US$ 450 per capita e que em 1970 a proporção de famílias
com renda familiar mensal de até 1 salário-mínimo era de 45,2%, e aquelas entre 1 e 2
salários-mínimos era de 22,6%, ou seja, 68% das famílias tinham renda anual inferior a
US$ 1000, de onde se conclui que 68% da população não tinha capacidade financeira para
viabilizar o Plano e que somente no discurso o Plano pretendia a universalização do acesso
ao serviço. Para contornar esse "impasse" o BNH preconizou o início do Plano pelos
sistemas de maior e mais rápido retorno, afirmando que posteriormente seriam atendidas as
áreas mais carentes.176
O PLANASA foi instituído e implementado entre 1971 e 1975, baseado na
experiência adquirida com investimentos desde 1968177.
O PLANASA foi organizado pelo BNH que com o enorme poder indutor que
possuía, na qualidade de financiador único do sistema, modelou toda a organização a partir
das companhias estaduais, que eram responsáveis pela elaboração dos programas, pela
execução dos projetos e pela subsequente administração dos sistemas implantados. Na
verdade, era o BNH quem examinava e aprovava os programas estaduais e os respectivos
projetos, não deixando maior liberdade de ação para as companhias estaduais
desenvolverem os seus programas, o que fez com que o desenvolvimento de projetos

174

Pode-se dizer que foi a criação do FGTS em substituição à estabilidade no emprego a "condição" para a
implantação do PLANASA, pois permitiu ao BNH financiar, a longo prazo e a juros inferiores ao do
mercado, programas de saneamento básico. É conveniente destacar a importância da existência de fundos
federais formados por poupança compulsória, sob gestão pública, no financiamento de programas a projetos
de infra-estrutura que não podem ser custeados nem com recursos orçamentários nem nas condições
habituais de custo e prazo oferecidos pelo mercado. (MAGALHÃES, R.A., "PLANASA - Intervenção
Pioneira do Governo Federal na Matéria", pág.3.
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LOBO, T. et alii, “Modelos de Organização, Gestão e Regulação do Sistema de Saneamento”, pág.8.
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FIZSON, J. T., "Política Nacional de Saneamento de 1968 a 1984 - o caso do PLANASA", pág.48.
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Os investimentos em abastecimento de água foram iniciados em 1968, em todos os estados sendo que 72%
de todos os recursos aplicados pelo BNH foram destinados ao Estado de São Paulo (15.330.052 UPCs). Em
1970 foram iniciados os investimentos em esgotamento sanitário mas de forma reduzida, apenas 4,2% do
montante de investimento destinado ao abastecimento de água daquele ano (580.718 UPCs). A distribuição
dos investimentos em esgotos foi ainda mais concentradora que a de água, cerca de 70% dos recursos foram
destinados à Região Sudeste. (FISZON, J.T., "Política Nacional de Saneamento de 1968 a 1984 - o caso do
PLANASA", pág.65.
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fossem apoiados em tecnologia avançada e de alcance excessivo178. O critério na aprovação
ou não de projetos era o de viabilidade econômico-financeira, ou seja, o da probabilidade
de retorno de investimentos.
Alguns autores apresentam certas modificações que o PLANASA sofreu. Ao
longo do tempo, várias alterações foram introduzidas no PLANASA, com vistas a adaptálo às condições da economia e às exigências da sociedade, dentre elas: o estabelecimento
de linhas de financiamento para drenagem urbana, de incentivo à participação dos estados
nos FAE, de financiamento de sistemas integrados de saneamento em comunidades de
pequeno porte e de programas específicos para comunidades de baixa renda, além do apoio
dado pelo BNH aos programas de desenvolvimento institucional das empresas estaduais de
saneamento e às pesquisas tecnológicas e sócio-econômicas voltadas para a melhoria e
redução dos custos de construção e de manutenção dos serviços, para a implantação de
sistemas tarifários mais equânimes, bem como para a implementação de formas
alternativas de incentivar a participação popular no processo de implantação dos sistemas
e, em 1985, a possibilidade de financiamento para municípios que não haviam aderido ao
PLANASA.179
Para entender o PLANASA é importante analisar os seus principais objetivos:
• Eliminação do déficit do setor de saneamento básico, permitindo equilibrar a demanda e
a oferta de serviços, no menor tempo, com um mínimo de custo;
• manutenção, em caráter permanente, do equilíbrio entre a demanda e a oferta de bens e
serviços, no campo do saneamento básico;
• atendimento de todas as cidades brasileiras, mesmo dos núcleos urbanos mais pobres;
• instituição de política tarifária, de acordo com as possibilidades dos consumidores e
com a demanda de recursos e serviços de forma a manter equilíbrio entre receita e
despesa;
• redução de custos operacionais em função de uma economia de escala com reflexos
diretos no esquema tarifário;
• desenvolvimento de programas de pesquisa, treinamento e assistência técnica.

A primeira etapa de implementação do PLANASA consistiu na adesão dos
governos estaduais que, ao firmar convênios com o BNH, constituíram seus FAEs e
oficializaram as Companhias Estaduais de Saneamento como órgãos a quem seria dada a
concessão dos serviços. Entendia-se que tal procedimento resultaria, por um lado, na
redução dos custos em função das economias de escala e da programação racional e, de
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MAGALHÃES, R.A., "PLANASA - Intervenção Pioneira do Governo Federal na Matéria, pág.5.
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LOBO, T. et alli, “Modelos de Organização, Gestão e Regulação do Sistema de Saneamento”, pág.12.
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outro, no atendimento de todos os núcleos urbanos no âmbito de cada estado, mesmo
daqueles mais pobres, pelo sistema de viabilidade global (via subsídio cruzado).180
A concessão dos serviços às companhias estaduais foi induzida pela coerção
financeira. Os municípios que já haviam tido suas receitas reduzidas pela reforma
tributária de 1966 não possuíam, em sua maioria, recursos, e não podiam oferecer garantias
na obtenção de empréstimos para aplicação em obras de saneamento básico, mas
concedendo seus serviços às companhias estaduais poderiam obter recursos do SFS. Com
isso houve, por parte dos municípios que aderiram ao Plano, perda da autonomia
municipal.
Para a garantia da saúde financeira do sistema, o BNH, ao fazer empréstimos às
companhias estaduais, impunha regras para a cobrança das tarifas pelos serviços prestados,
limitando ainda em 50% do valor do projeto o montante financiável dos programas, o que
obrigava os estados e municípios a contribuir para o custeio dos investimentos necessários.
Como condição de acesso às linhas de financiamento, o BNH impôs a criação de um Fundo
Estadual de Água e Esgoto (FAE), constituído por recursos orçamentários anuais reservados a
cada ano em montante equivalente a um percentual significativo da receita tributária estadual. O
objetivo do FAE era o de garantir a existência de um fundo de financiamento para água e esgoto
que tornasse os estados auto-suficientes, na administração e expansão dos seus sistemas de
saneamento básico.181
É importante frisar que era a receita tarifária remuneratória dos serviços de água e
esgoto garantiria o pagamento dos empréstimos do BNH e do FAE, além de cobrir as
despesas de custeio das companhias estaduais. Sem uma tarifa dita realista, isto é, capaz de
pagar os custos do financiamento e administrativos das empresas responsáveis pelos
serviços, sem o que a equação do PLANASA estaria prejudicada.
Ao forçar a adoção de tarifas realistas, atribuindo aos estados a competência para
fixá-las, o PLANASA contribuiu para lançar as bases de um sistema financeiro de
saneamento e talvez tenha sido esta, sem dúvida, sua maior contribuição à expansão da
oferta de serviços ocorridos a partir de 1970.
Entre os itens destacados para a viabilidade do Plano estava incluído o
«estabelecimento da infra-estrutura de apoio à sua implantação e para isso uma rede
de incentivos e auxílios à expansão das indústrias ligadas a produção de materiais e
equipamentos bem como das empresas de projetos e de construção ligadas ao
saneamento foi criada paralelamente ao estabelecimento das metas e prazos.»182

180

SANTOS, M. M. et alli, “Análise da Política de Saneamento no Brasil”, pág.311.

181

MAGALHÃES, R. A., “PLANASA - Intervenção Pioneira do Governo Federal na Matéria”, pág.6.
FISZON, J. T., “Política Nacional de Saneamento de 1968 a 1984 - o caso do PLANASA”, pág.52.

182

102

A gestão do PLANASA junto às Companhias Estaduais foi acompanhada de uma
maciça incorporação de princípios de administração privada e eficiente tais como eficácia
gerencial, administração por resultados e conceitos de produtividade e rentabilidade. O BNH
atrelava os empréstimos aos Estudos de Viabilidade Global (EGVs) que a concessionária
estadual tinha que apresentar e que estabelecia as prioridades de investimento.
Até meados de 1975 o PLANASA tinha atendido, em termos de abastecimento de
água, às localidades que pudessem apresentar um retorno mais rápido, o que indicava que os
projetos subsequentes estariam localizados em núcleos de menor viabilidade. Para isso, foi
criada uma linha especial de financiamento, com taxas de juros dos empréstimos reduzidas ou
nulas e foi consolidado o Programa de Abastecimento de Água em Comunidades de Pequeno
Porte (CPP). Em relação ao esgotamento sanitário, de 1974 a 1976, houve uma estagnação no
montante aplicado, voltando a crescer de 1977 a 1980, sendo que a distribuição deste
incremento foi basicamente direcionada para o Estado de São Paulo.183
As alternativas tecnológicas cotejadas pelos órgãos executores do PLANASA
permaneceram aquelas relacionadas ao emprego de capital-intensivo seguidas, muitas
vezes, de soluções desenvolvidas em outros países, que nem sempre eram as mais
adequadas à realidade local, pois à medida em que se utilizava tecnologia de ponta
tornava-se necessário acréscimo de capital para produzir o acréscimo do produto (no caso
de investimento em saneamento) e elevava-se o investimento per capita, caminhando no
sentido contrário ao da viabilidade da obra.184
O PLANASA teve uma excessiva centralização que significou, também, grande
volume de recursos que foram aplicados com a mentalidade empresarial, ou seja, em
lugares onde pudesse haver o retorno mais rápido dos investimentos e para que isso
acontecesse houve a necessidade de padronização. Esta padronização atingiu não apenas
materiais mas também projetos e execução. Interessava fazer obras o mais rápido possível
e cobrar logo as tarifas para um rápido retorno do investimento. Quanto a esse aspecto é
importante considerar as diferenças físicas, demográficas, sociais e econômicas das
diversas regiões do País, a mostrar que as soluções a serem adotadas não deveriam ser
padronizadas.185
3.3.2 - NOVOS RUMOS

A falência do modelo PLANASA foi sendo configurada ao longo dos anos com a
crise econômica, a redução contínua dos investimentos, a crise financeira das companhias
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estaduais e a incapacidade do Plano em atender as demandas em relação a esgotamento
sanitário186187.
Foi a partir de 1976, quando o Governo Federal assumiu a competência para a
fixação da tarifa de água e esgoto e as tarifas começaram a ser definidas em valor inferior
ao da inflação, que o sistema financeiro foi afetado. Os estados começaram então a alegar a
impossibilidade de manter seus compromissos com o BNH e com o FAE, e iniciaram-se os
atritos entre o BNH e os estados. Ao lado disto, o Governo Federal, no final da década de
70 e início de 80, começou a fixar, arbitrariamente, critérios diferenciados para o cálculo
da correção monetária e da correção salarial e da variação cambial, introduzindo novas
incertezas no cálculo econômico e afetando, seriamente, os sistemas de financiamento de
longo prazo, como era o caso do PLANASA.
Em 1978 foi elaborada a lei nº 6528 que trata das "Tarifas dos Serviços Públicos de
Saneamento Básico", regulamentada pelo decreto nº 82587, configurando o esboço do
Sistema Nacional de Saneamento:188
• ao Ministério do Interior cumpria definir as normas sobre a fixação de tarifas, autorizar
reajustes (após prévia autorização pelo CIP);
• o BNH tinha além de funções normativas e fiscalizadoras, propiciar a assistência
financeira bem como analisar planos, estudos e propostas, além de coordenar e orientar
a execução dos serviços;
• aos estados cabia a responsabilidade de prover recursos para o PLANASA, garantir a
gestão das companhias estaduais e dos FAE e observar as normas do BNH;
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« A disparidade entre os resultados obtidos para água e os atingidos para esgoto encontra
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externas generalizadas, sob a forma de melhoria da qualidade ambiental; sendo assim, torna-se
inviável financiá-los pela ótica da auto-sustentação financeira e do retorno tarifário. Dessa
forma, tendo em vista que o critério que direcionava a aplicação dos recursos era eminentemente
financeiro, não deve causar surpresa que os investimentos em sistemas de abastecimento de água
tenham sido privilegiados».(BIER& PAULANI&MESSENBERG, 1988,pág.182)
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• as companhias estaduais ficavam encarregadas de executar a programação do
PLANASA, elaborar planos, estudos, propostas tarifárias e aplicar os seus reajustes
após aprovação pelo BNH.

O decreto estipulava como prazo limite para as companhias estaduais adequarem suas
estruturas tarifárias o dia 31 de dezembro de 1979, e exigia ainda que alcançasse em 1983 a
sua condição mínima de viabilidade, tendo que obter como remuneração do investimento, um
valor no mínimo igual ao serviço de sua dívida. Para isso resumiu como composição de uma
tarifa realista, condicionada à capacidade de pagamento da população, os seguintes itens:189
1. Diferenciar as tarifas segundo categorias de usuários (residencial, comercial, industrial
e público) e faixas de consumo;
2. Assegurar um subsídio dos consumidores de maior renda para os de menor;
3. Definir como valor da conta mínima 0,5 ORTN (quando serviço de água e esgoto) e
0,35 ORTN (quando só de água) como o aceitável para a população de menor renda que
consumisse até 10 m³ de água por mês;
Posteriormente, a crise do Sistema Financeiro de Habitação levou o Sistema
Financeiro de Saneamento à falência, pois a generalização de subsídio aos devedores do
SFH criou um desequilíbrio estrutural no FGTS, além de ter efeito sobre os devedores do
PLANASA. Até a data da implosão do BNH (1986), o FAE tinha um patrimônio líquido
de US$ 3600 bilhões. Se o mecanismo do FAE não tivesse sido abandonado, uma simples
aplicação a uma modesta taxa real de 10% ao ano garantiria investimentos anuais de 360
milhões de dólares, bastante superior ao montante destinado nos últimos anos para
saneamento básico.190
Outros sinais de mudança na trajetória do PLANASA se deram no início da década
de 80 com a redução de recursos sinalizada em 1981 e efetivada em 1982. Uma das
principais consequências da redução de recursos disponíveis foi o crescimento da
discussão sobre tecnologias de baixo custo.
"Os recursos são e estão escassos. Isso significa que é necessário inovar, procurar alternativas,
utilizar ao máximo a engenhosidade, a criatividade. Como consequência é preciso ver acelerada e
difundida a criação, experimentação e adoção de tecnologias de baixo custo." (discurso de Mário
Andreaza, citado por Fiszon, 1990, pág.110)

Algumas organizações internacionais condicionaram os seus empréstimos à
utilização de tecnologias de baixo custo. Data deste período a Conferência das Nações
Unidas Sobre a Água, realizada em Mar del Prata, em 1977, que instituiu a década de 80
como a Década Internacional do Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário e
189
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estipulou como meta a ampliação dos serviços de saneamento para cerca de 2,5 bilhões de
pessoas no mundo. A estimativa de recursos necessários ao cumprimento desta meta era de
US$ 600 bilhões de dólares, que poderiam ser reduzidos à metade caso fossem utilizadas
tecnologias adequadas.191 Após a Conferência foi criado um comitê intergerencial para
promover a ação coordenada dos organismos interessados (PNUD, OMS, ONU, UNICEF,
OIT, FAO, BANCO MUNDIAL e UNESCO).192
Já em 1978, no Brasil, a CETESB organizou um seminário sobre Tecnologia de
Saneamento Ambiental para Países em Desenvolvimento, que contou com a participação
da OPS, OMS e da UNESCO e teve como recomendação uma maior vinculação entre os
aspectos técnicos e econômicos dos projetos para que houvesse diminuição dos custos de
implantação, operação e manutenção dos sistemas.
O BNH, então, através do Departamento de Estudos e Pesquisas Aplicadas,
estimulou as pesquisas de tecnologias que reduziam substancialmente os custos dos
investimentos e estabeleceu como prioridades:193
• redução de custos de investimento, operação e manutenção dos sistemas;
• revisão das normas brasileiras relacionadas aos sistemas de saneamento;
• substituição de tecnologias estrangeiras pelas nacionais;
• desenvolvimento de tecnologias adequadas à realidade e às peculiaridades regionais.

Em 1985 o BNH criou o Programa de Saneamento para População de Baixa Renda
(PROSANEAR)194, destinado a promover o saneamento de áreas urbanas ocupadas por
populações periféricas que viviam em condições sanitárias precárias e que objetivava
assegurar apoio técnico e financeiro à implementação ou melhoria de serviços de
abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem e de disposição de resíduos
sólidos, em comunidades carentes. Este programa pressupunha a adoção de tecnologias
simplificadas redutoras dos custos de investimento, participação das comunidades
beneficiárias e dos governos municipais, com utilização de recursos a fundo perdido.
Nessa época foi criado o Comitê de Tecnologia de Baixo Custo da ABES, como
incentivo à pesquisa de tecnologias de baixo custo. Mário Pero Tinoco, membro da
diretoria da ABES e atual presidente desse comitê, informou que no início houve muita
confusão entre a tecnologia de baixo custo e de boa qualidade por ser fruto de pesquisa, e a
tecnologia de baixo custo e de pouca qualidade. Isto é, como houve incentivo do BNH,
191
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muita "porcaria" foi produzida para receber financiamento. Pode ser isto a raiz do
"preconceito" em relação à tecnologia de baixo custo. O BNH ainda incentivou essa
abordagem ao utilizar tecnologias de baixo custo para a parcela da população que não tinha
condições financeiras de viabilizar grandes investimentos, sendo que foi mantida a
tecnologia convencional para a parcela da população de maior poder aquisitivo.
«Nos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, onde as doenças relacionadas à falta de
saneamento são significativamente encidentes, o objetivo dos programas de saneamento deve
ser o de melhoria da saúde pública. Refinamentos que incrementam o conforto de seus
usuários são secundários e podem ser adiados para quando a comunidade puder arcar com seus
custos. Este objetivo primário de saúde pode ser obtido com tecnologias sanitárias mais
simples e baratas do que as do sistema convencional».195

É importante ressaltar que apesar da tecnologia de baixo custo ser um objetivo do
BNH, poucas companhias estaduais de saneamento a haviam incorporado ao seu padrão de
atuação até 1984.196
3.3.3 - APRECIAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO PLANASA

Com o tempo houve o reconhecimento de que aquela tecnologia que havia sido
empregada em outros países não necessariamente poderia ser empregada no Brasil. Foi
com a diminuição dos recursos que se pensou em baratear as obras, e foi então que houve
a deturpação do que realmente significa a tecnologia de baixo custo. Politicamente, já não
dava mais para atender somente às áreas rentáveis. Tinha-se que reduzir custo para
implantar sistemas de água e esgotos em áreas onde a viabilidade estava comprometida
pois a renda era mínima e o preço da tarifa tinha que ser diferenciado197.
Foram reconhecidos como principais problemas que contribuíram na baixa
eficiência dos investimentos:
• erros de cálculo da demanda no horizonte de projeto, devido à super-estimativa do
crescimento populacional, trazendo com isto altos investimentos per capita;
• a concepção de sistemas de grande porte aliada à execução completa, ao invés de por
etapas, e em alguns casos em ordens questionáveis fazendo com que os sistemas nem
sempre possam ser plenamente utilizáveis;
• projetos de ampliação da oferta de serviços não levando em consideração as perdas
existentes nem a recuperação de sistemas já implantados.198
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Desde meados dos anos oitenta as bases de sustentação do PLANASA começaram
a se mostrar inconsistentes. Tal inconsistência fica revelada nos seguintes aspectos:199
• Incapacidade econômica, financeira e técnica das empresas estaduais em desenvolver e

implantar novos projetos, especialmente aqueles voltados para as áreas urbanas mais
pobres (periferias, favelas, etc...) e para as regiões rurais do país;
• Elevação dos déficits financeiros das empresas em decorrência do processo de

endividamento e da baixa capacidade de retorno da política tarifária, a qual era decidida
no nível central de governo;
• Uso de práticas gerenciais inadequadas e mecanismos operacionais incompatíveis com

o contexto inflacionário vigente nos anos oitenta. Muitas dessas práticas inadequadas
derivavam do fato das empresas de saneamento não serem realmente autônomas,
estando condicionadas aos casuímos dos governos estaduais. Orçamentos
superfaturados e expansão clientelista e desmesurada do número de funcionários são
apenas alguns exemplos dessas práticas inadequadas;
• O deficiente processo de manutenção das redes de abastecimento de água em operação

fazia com que existissem perdas estimadas em até 30%, derivadas de vazamentos e
problemas técnicos dos sistemas;
• por fim, permeou toda a vigência do PLANASA uma contradição explícita entre a

vocação centralista da regulamentação e padrões de financiamento impostos pelo BNH
e o caráter descentralizado das políticas de saneamento praticadas pelos estados. Tal
questão torna-se ainda mais grave quando muitos municípios (muitas vezes de forma
conflituosa com os estados) passam a exigir e implementar soluções para seus sistemas
de saneamento, especialmente ao final dos anos oitenta.»
Um outro aspecto do PLANASA foi a perda da autonomia municipal, que
significou acima de tudo dependência e atraso no desenvolvimento de tecnologias. Nesse
sentido, a principal crítica que se fazia ao PLANASA era com respeito ao seu caráter
centralizador, que ao excluir a participação das prefeituras municipais, impedia que essas
influíssem nas soluções de problemas locais. É muito importante destacar a necessidade de
que o poder decisório esteja mais próximo do cidadão e que ele participe das discussões
desde a preparação dos projetos, implantação e operação dos sistemas para que ele saiba
dos problemas, saiba como resolvê-los e que acompanhe a qualidade dos serviços
prestados.
Quanto à questão tarifária, é necessário que haja uma tarifa diferenciada, pois não é
justo que quem consuma menos pague o mesmo por unidade de serviço (m 3 de água, por
exemplo) de quem consome mais.
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Por outro lado, é inegável que houve a ampliação dos serviços públicos de
saneamento da população urbana, o desenho dos contornos nacionais do problema de
saneamento, investimento em mão de obra, etc.
Uma reflexão que se faz ao analisar a gestão centralizada do PLANASA é que com
rigidez normativa, concentração e necessidade de aplicação rápida de recursos não há
espaço para o questionamento e o desenvolvimento de novas tecnologias, apropriadas à
realidade brasileira. A centralização de poder e recursos leva à repetição de projetos e
execução de grandes obras. Contudo, é bom reconhecer que o BNH trabalhou e produziu,
sabendo aproveitar os instrumentos à sua disposição.
3.4 - UMA BREVE COMPARAÇÃO ENTRE SESP E PLANASA

SESP(FSESP) e PLANASA foram neste trabalho analisados como dois modelos de
gestão sanitária quase opostos.
O primeiro, que tendencialmente representa um modelo descentralizado de
administração, contribuiu, assim, tanto para a elaboração de alternativas tecnológicas com
forte potencial de servirem como tecnologias apropriadas, como para a real apropriação destas
potencialidades. O caso discutido do Sistema Não Convencional de Esgotos a Custo Reduzido
não chega a mostrar isto concretamente já que sua implantação não foi completamente
realizada pela FSESP. Mesmo assim, existem fortes indícios da gestão descentralizada ser
uma das principais condições para obter tecnologias apropriadas. Por razões que foram
apontadas, o SESP(FSESP) não pôde concretizar todas as suas propostas.
Já o segundo modelo de gestão, o PLANASA, é em parte responsável pelas
dificuldades que a FSESP começa a enfrentar a partir de certo momento. O PLANASA
implementa, inicialmente, de forma centralizada, sistemas convencionais ou padronizados
mas, devido à conjuntura econômica da década de 80, é obrigado a adotar linhas de atuação
mais flexíveis.
A comparação entre estes dois modelos de gestão fornece indícios de que uma
gestão descentralizada (mais próxima e sensível às particularidades locais) é um
pressuposto na busca de alternativas tecnológicas mais adequadas à realidade brasileira.
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Observou-se no capítulo anterior, na década de 80, a implantação do Sistema Não
Convencional a Custo Reduzido e as potencialidades de seu estabelecimento como
tecnologia apropriada. Posteriormente, seguiu-se o declínio dos principais modelos de
gestão que houveram no setor de saneamento, o SESP (FSESP) e o PLANASA. A queda
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destes dois modelos gerou tendencialmente um vazio que vem afetando, de maneira geral,
os esforços para a melhoria das condições sanitárias da população brasileira.
Pretende-se, portanto, dedicar a última parte da tese a uma análise das condições
atuais - e os seus desafios - e das propostas que estão sendo debatidas atualmente.
Procura-se, sem chegar à exaustão, avaliar o reconhecimento, nestas propostas, da
importância de alternativas tecnológicas e de menor custo e da forma de gestão
descentralizada. Com isto, acredita-se poder indicar as potencialidades futuras das
respectivas tecnologias e de sua aplicação.
4.1 - SITUAÇÃO ATUAL DO SETOR DE SANEAMENTO

Com a extinção do BNH, o PLANASA e o SFH foram transferidos para a Caixa
Econômica Federal (CEF). A CEF não assimilou a estrutura do BNH, responsável pelo
PLANASA, pois havia um contraste entre a filosofia do PLANASA e a cultura da CEF,
especializada em administrar um sistema de crédito de cunho estritamente social, e sem vocação
para desempenhar as funções de orientação, coordenação e controle que o PLANASA reservava ao
BNH.
Em 1990, a estrutura montada pelo PLANASA foi definitivamente abandonada,
tendo sido lançado pelo governo federal o Programa de Saneamento para Núcleos Urbanos
(PRONURB). Este programa, também utilizando recursos do FGTS, exigia contrapartida
financeira dos mutuários (variável de 5 a 30%), que podiam ser as CESB200 ou os
municípios, para abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana, mas
não previa sistema de auto-sustentação tal como definido pelo SFS.
A partir de 1991, a CEF procurou caracterizar-se como agente financeiro e
responsabilizar-se pela implantação de sistema de análise e acompanhamento de projetos,
deixando as CESB e Prefeituras Municipais com a responsabilidade pela fiscalização de
obras e prestação dos serviços. É deste período também a criação do Programa de
Saneamento para Populações de Baixa Renda - PROSANEAR, com recursos financiados
pelo BIRD e pelo FGTS.
É importante ressaltar que as quedas no volume aplicado do FGTS se deveram à
elevação do volume de saques, tanto por efeito do desemprego, como mais recentemente
pelo retorno do funcionalismo ao regime estatutário, assim como o uso sistemático do
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FGTS para abater prestações habitacionais e amortizar dívidas, reduzindo a receita líquida
do FGTS de 40% (média 86/89) para 23% em 1992.201
No período 90/92, o Governo Federal pretendeu aplicar recursos orçamentários em
obras de saneamento básico, o que se mostrou inviável em grande escala, em função da
escassez de recursos disponíveis, especialmente em função da transferência de recursos,
determinada pela Constituição202, da União para os Estados e Municípios. O Governo
Federal pôde, entretanto, contar com recursos provenientes de empréstimo concedido pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Este recursos foram repassados às
prefeituras ou aos CESB para implantação de sistemas de esgoto sanitário, através do
Programa de Ação Social em Saneamento (PROSEGE). Neste tipo de investimento a
participação dos Estados era de 25% do valor do investimento e o Governo Federal
assumia a dívida perante o BID.203
É interessante observar que a participação média dos estados no total de recursos
aplicados pelo PLANASA em água e esgoto, de 1975 a 82, foi de 22%, caindo para 5% no
período 83/89.204
Com a implosão do PLANASA, foi abandonada a concepção do planejamento das
ações de saneamento básico, e implantou-se o casuísmo na análise dos projetos estaduais e
municipais de saneamento. Sabe-se que, após a extinção do BNH, o setor de saneamento
não tem tido sequer endereço certo. Além disso, é importante observar que desde 1985 o
setor de saneamento vem mudando de ministérios (e ministros). Em 1985, era
supervisionado pelo Ministério de Desenvolvimento Urbano (MDU), depois foi para o
Ministério de Habitação, Urbanismo e Meio-Ambiente (MHU), Ministério do Bem Estar
Social (MBES) e Ministério da Ação Social (MAS), tendo a denominação passado
novamente a Ministério do Bem-Estar Social (MBES) ao final de 1992.205
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A Constituição Federal de 1988 definiu como competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios a melhoria das condições de saneamento básico, e como competência da União
"instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes
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Em artigo da Revista BIO (junho de 1994) afirma-se que as ações de saneamento
no âmbito do Governo Federal são desenvolvidas por pelo menos seis Ministérios
distintos, levando, muitas vezes, à duplicidade de esforços, à falta de uma coordenação
efetiva, ao não cruzamento de informações e, conseqüentemente, à possibilidade de gastos
desnecessários. O Ministério do Bem-Estar Social tem a competência de propor e
implementar a política nacional de saneamento; o da Saúde, pela Constituição, desenvolve
ações junto às prefeituras, por meio da Fundação Nacional de Saúde; o da Integração
Regional coordena a implantação de programas federais de desenvolvimento regional e,
pela Lei nº 8490, passou a ter competência em "macrossaneamento"; o da Fazenda é o
agente operador da aplicação dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
por meio da Caixa Econômica Federal; o do Planejamento, pelo IPEA, coordena o Projeto
de Modernização do Setor Saneamento; e ainda há o Ministério do Meio-Ambiente.
Até 1994, a política de saneamento206, no âmbito do Governo Federal, estava a
cargo do Ministério do Bem-Estar Social. A concepção sistêmica adotada para sua
implementação, no entanto, consubstanciava a necessidade de interação das políticas de
Saúde Pública e Saneamento. Entretanto, a omissão sistemática do setor saúde em
participar e até em reconhecer o Comitê Nacional de Saneamento, no qual o Ministério da
Saúde tinha presença assegurada, contribuiu para manter a desarticulação das políticas
públicas de Saúde e Saneamento e inviabilizou o cumprimento do pressuposto
constitucional que assegurava ao SUS a participação na formulação e execução da Política
de Saneamento, coordenada pelo Ministério do Bem-Estar Social.
Quanto à questão de recursos para o setor de saneamento, além dos repetidos cortes no
Orçamento Geral da União e da falta de prioridade na definição de recursos do Fundo Social
de Emergência para fazer a implementação de programas nacionais de interesse do setor de
Saneamento, há a falta de institucionalização do setor.
Nos últimos anos o Banco Mundial tem negociado diretamente com os governos
estaduais, cabendo à União avalizar a operação e, em alguns casos, através de suas
instituições financeiras, repassar recursos externos.207
Começa-se a questionar, portanto, se o Estado é capaz de reestruturar e reerguer o
sistema de saneamento sozinho, sem o auxílio da iniciativa privada. Ou ainda, se o setor
privado pode intervir financiando infra-estrutura ou limitando-se a operar sistemas construídos
pelo Estado.
206
207
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Alguns pensam que deve-se insistir na revitalização do sistema público de
financiamento de investimentos para a área de saneamento, mas que o ônus da expansão da
oferta de serviços seja compartilhado cada vez mais pelo setor privado.208
João Bau209, investigador-coordenador do LNEC- Laboratório Nacional de
Engenharia Civil de Lisboa, diz que a questão da privatização é ideológica, mas ressalta
que o setor de saneamento é um monopólio natural, citanto o exemplo de uma casa em que
não há a possibilidade de ter várias torneiras, cada qual com água fornecida por uma
companhia, com preços e qualidade diferenciados. Para ele, mesmo que se resolva seguir o
caminho da privatização, deve haver um mecanismo de regulação estatal forte, implicando
na montagem de um sistema de controle para verificar se os objetivos estão sendo
cumpridos.
Alguns, como o ex-ministro da Previdência Social, Raphael de Almeida
Magalhães, acreditam que «o Estado deve assumir um papel normativo como líder no
planejamento e na formulação de políticas para o setor e como principal financiador do
sistema, garantindo a universalização da cobertura e os investimentos de médio e longo
prazos».
Nelson Luiz Rodrigues Nucci, diretor da empresa JNS Engenharia, propõe que se
estabeleça uma separação entre o saneamento social (um bem de saúde pública) e o
saneamento que comporta confortos; o primeiro deve ser financiado pelo governo,
enquanto o segundo deve ser buscado no mercado, como qualquer "empreendimento
comercial" e onde devem ser fixadas tarifas realistas.
A respeito da necessidade de um novo ordenamento institucional e financeiro para
o saneamento, nota-se que, do ponto de vista institucional, as relações foram modificadas a
partir da Constituição de 88, que deu maior atribuição aos Estados e Municípios. O setor
de saneamento, entretanto, não acompanhou estas mudanças, sofrendo as consequências
dessa inadequação pois, de um lado, conta com um desequilíbrio institucional em
desacordo com a tendência descentralizadora da nova Constituição, e de outro, com a
queda acentuada dos recursos do FGTS, que levou ao esgotamento do Sistema Financeiro
de Saneamento, coloca em risco até os resultados alcançados anteriormente.210 Há
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necessidade de reestruturação das companhias estaduais211212 e de maior diálogo entre essas
e as administrações municipais213 visando uma atuação mais integrada e participativa, a
despeito de uma tendência crescente dos municípios em optar pela privatização dos
serviços.214
Surge uma questão: como adequar propostas de novos arranjos institucionais a
uma estrutura envelhecida?215A discussão sobre o processo de descentralização deve partir
da determinação de princípios e diretrizes básicas, que dizem respeito à flexibilidade, à
transparência e à possibilidade da geração de mecanismos de controle social sobre a
prestação de serviços. Quanto à realocação de responsabilidade de gasto deve-se pensar
nas vantagens comparativas216, eqüidade, eficiência alocativa, sustentabilidade e o papel
dos governos estaduais217. Para a definição de uma nova modelagem institucional e
financeira do setor de saneamento deve-se pensar na questão da racionalização
tecnológica, pois «pode-se revelar inviável a racionalização do gasto se não se alterarem
as formas de apropriação tecnológica do setor».218
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Para GOES (1993, pág.19) conjugada à carência de recursos existem outros fatores que fizeram que as
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que são comuns a praticamente todas as CESBs. Estima-se que a média nacional de perdas entre a água
produzida nos sistemas e a água efetivamente faturada pelas empresas, situa-se em cerca de 40% e mais 28%
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Qualquer processo de reestruturação do setor deve levar em conta três aspectos
principais: clara indicação do órgão gestor; estabelecimento de tarifas realistas capazes de
arcar com os custos administrativos e operacionais das empresas219 e definição da fonte
financeira.220A fonte financeira deve ser necessariamente federal complementada com recursos
de fundos estaduais para poder custear, com juros menores que os de mercado, os
investimentos e projetos de longo prazo, e para garantir a universalização dos serviços. O
Estado deve assumir seu papel normativo, como líder do planejamento e da formulação de
políticas do setor, e não se deve extinguir o FGTS, pois sem fonte financeira definida é
impossível enfrentar o problema de saneamento.221
Atualmente, muitos propõem a privatização dos serviços de saneamento como saída
para o problema de financiamento, mas esta pode ser uma pseudo-saída, pois a iniciativa
privada dificilmente mobilizará capitais próprios em volume suficiente ao desenvolvimento
permanente do sistema, além de não existirem fundos financeiros para custear, em condições
satisfatórias, de custo e prazo, os investimentos necessários. Afinal, a remuneração dos
investimentos é determinada por uma tarifa, obrigatoriamente regulada pelo poder público,
que tem que considerar as possibilidades financeiras dos usuários.222
O tipo de financiamento exigido (prazo longo e juros baixos) para infra-estrutura só
pode ser encontrado, atualmente, junto a agências internacionais de crédito como o Banco
Mundial e o BID223, além de algumas poucas outras instituições de fomento e
desenvolvimento, principalmente americanas e japonesas, sendo também uma modalidade
viável a emissão de bônus no mercado externo. Enquanto o custo do dinheiro nas
operações de crédito no mercado interno estava por volta de 20% ao ano, em dólar, com
prazos de no máximo dois anos e meio, a emissão de bônus no mercado externo alcançava
219

DAIN (1993, pág.11) informa que é sempre possível cobrar uma tarifa que recupere os custos dos
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regiões e populações mais pobres.
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um custo total de 13 a 15% ao ano, em dólar, com prazos de três a cinco anos, no máximo,
e os empréstimos junto ao Banco Mundial e BID estavam custando algo em torno de 7,5 a
8 % ao ano, em dólar, com prazos de oito anos ou mais, incluída carência de três ou quatro
anos (condições semelhantes àquelas antes oferecidas pelo BNDES e CEF).224
«Através dos financiamentos externos que lhe são concedidos, o setor de
saneamento, de alguma forma, sofre a influência do órgão financiador, no que se
refere à política de liberalização da economia e às medidas correspondentes de
reorientação da política de preços (tarifas públicas, principalmente),
desregulamentação dos mercados e na implementação de reformas ligadas ao
aumento da eficiência empresarial».225

São exemplos recentes de empréstimos feitos pelo BID a despoluição do Rio Tietê
(US$ 900 milhões, dos quais US$ 450 milhões já foram financiados) e a despoluição da
Baía de Guanabara que tem um custo total de US$ 793 milhões, sendo US$ 350 milhões
do BID, US$ 294,2 milhões de capitais privados e estatais japonesas e US$ 148,8 milhões
do governo brasileiro, sendo 70% dos recursos deste projeto destinados ao saneamento
básico.
Quanto aos recursos fiscais que sempre foram elementos de financiamento à
política de saneamento, tanto na contrapartida estadual e dos grandes municípios aos
empréstimos externos e internos, quanto nos subsídios implícitos e explícitos às tarifas e na
realização de gastos orçamentários a fundo perdido, alguns aspectos devem ser levantados:
a questão da necessidade de um mínimo de correspondência entre a institucionalização das
relações intergovernamentais e a disponibilidade de recursos de natureza fiscal e a
necessidade generalizada de recomposição da capacidade de financiamento fiscal, nos
níveis de administração aos quais se refere a prestação dos serviços, mesmo que em
complemento ou como elemento de passagem para novas estratégias de financiamento.226
Ainda quanto à questão de financiamento há aspectos que dizem respeito
diretamente à implementação de novos arranjos institucionais: a redistribuição227 de
recursos entre a União e os Estados deve ser negociada e devem ser estabelecidos critérios
objetivamente definidos de forma a manter o rumo certo e a possibilidade de
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responsabilização pelo gasto; subsídios cruzados devem ser repensados como instrumento
de ampliação da cobertura dos serviços e de democratização dos gastos, sendo de
fundamental importância a apropriação destes subsídios entre as camadas de renda
distintas da população; deve-se buscar a recuperação de custos que se relacionem
diretamente com a eficiência gerencial das entidades produtoras dos serviços.228
O então Secretário de Saneamento, eng.º Antônio Gonzalez Lopes disse229em 1994
que, a partir do fortalecimento institucional do setor, a Secretaria pretendia buscar outras
fontes de recursos, lutar pela ampliação da dotação orçamentária e estudar os recursos do
FGTS e de fontes internacionais. O orçamento da Secretaria Nacional de Saneamento para
1994 foi de US$ 82,17 milhões230, bem abaixo dos necessários US$ 600 milhões para
atendimento das necessidades mínimas do setor.
Atualmente, existem os seguintes programas de saneamento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento Técnico Institucional;
Desenvolvimento de Ações de InfraEstrutura e Saneamento Básico;
Sistema de Coleta e Tratamento de Resíduos Sólidos;
Desenvolvimento de Ações de InfraEstrutura Hídrica;
Programa de Ação Social em Saneamento PROSEGE (*);
Qualidade das Águas e Controle de Poluição Hídrica em áreas urbanas (*);
Modernização do Setor de Saneamento (*);
Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos.

(*) contrapartidas orçamentárias aos projetos financiados com recursos internacionais.

O secretário anunciou ainda que, para evitar problemas anteriormente ocorridos
com o FGTS pretendia participar ativamente no GAP- Grupo de Apoio Técnico do
Conselho Curador do FGTS, tendo em vista definir um novo desenho para a
implementação de programas nas áreas de habitação e saneamento, além de assumir
efetivamente, através do Ministério, o papel de órgão gestor das aplicações do FGTS,
assegurando o apoio técnico aos municípios, e o acompanhamento, fiscalização, supervisão
e avaliação das ações empreendidas, de modo a permitir uma ação corretiva, quando
necessário, de forma a assegurar o cumprimento das metas fixadas.
Enfim, pode-se dizer que a crise econômica e política pela qual passa o país desde
os anos 80 afetou fortemente o setor de saneamento, ficando evidenciada uma crise
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estrutural decorrente do enfraquecimento de suas fontes de financiamento e da demanda
por descentralização das decisões.
«Falar hoje em modelos de gestão, organização e regulação do sistema de
saneamento no Brasil é falar de um órfão de pai e mãe, vivendo sob a égide de um
tutor (Secretaria Nacional de Saneamento) com pouco poder e recursos. É também
falar de uma geral desarticulação de uma área mais ampla, qual seja a de
desenvolvimento urbano. Continua-se a pensar no Brasil de 1993 em termos de
instâncias isoladas - saneamento, transporte, habitação, meio ambiente, saúde».231

Apesar de o setor estar vivendo uma fase difícil, já há movimento no sentido de buscar
um novo direcionamento para as questões de ordem financeira e institucional. Isto foi
comprovado pela realização do seminário “Os desafios do Saneamento Ambiental Regulamentação e Padrões de Financiamento” em novembro de 1993. Desse seminário
participaram autoridades públicas, formuladores e executores de políticas governamentais,
técnicos e gestores de sistemas institucionais de saneamento, engenheiros sanitaristas e
profissionais ligados ao setor. Concluiu-se que uma das premissas básicas para adequar o
saneamento ao atual cenário econômico do país e às propostas descentralizadoras contidas na
Constituição de 1988 é a necessidade de um novo ordenamento institucional e financeiro para
o saneamento, com a redefinição do relacionamento entre União, Estados e Municípios. Para
isto o Brasil necessita com urgência definir uma política para o setor, com competências
claramente estabelecidas e fonte de financiamento determinada. (BIO, ano V, nº 6, Nov\ Dez
1993) Embora houvesse unanimidade em relação à necessidade de uma nova definição
institucional para o setor, houve divergências e polarização das discussões em torno de dois
modelos distintos de gestão: a proposta de regulamentação do setor contida no Projeto de Lei
199\93 e o Projeto de Modernização, que são objeto de discussão do próximo item.
O Seminário Sobre Privatização e Descentralização do Saneamento Ambiental,
realizado em Brasília de 15 a 17 de junho de 1994, ratificou a necessidade de aprovação do
Projeto de Lei 199 como ponto prioritário para o setor de saneamento, para que se estabeleça
um novo ordenamento jurídico-constitucional. Foi também consenso a revisão dos atuais
modelos de gestão dos serviços de saneamento232 e a importância de se considerar o
saneamento como um serviço essencial e prioritário para investimentos por ser um
componente da área da saúde pública e contribuir decisivamente para a melhoria da qualidade
de vida da população. Quanto ao Projeto de Modernização do Setor Saneamento (PMSS)
houve a recomendação de que ele seja orientado no sentido da viabilização da Política
231
232

LOBO, T. et allii, “Modelos de Organização, Gestão e Regulação do Sistema de Saneamento”, pág.16.

Não houve consenso no seminário sobre as novas formas a serem adotadas, tais como: municipalização,
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Nacional de Saneamento, conforme prevê o PLC 199, e que as propostas de modernização
sejam construídas a partir do debate e participação de todos os segmentos envolvidos do setor.
Serão debatidas, para aprofundar a reflexão sobre a atual situação e as perspectivas
do setor, as duas propostas de gestão para o saneamento; o PLC 199/93 e o Projeto de
Modernização. Busca-se identificar em que medida estão inseridas nestas propostas a
pesquisa tecnológica e o uso de tecnologias apropriadas.
4.2 - PERSPECTIVAS DE GESTÃO PARA O SANEAMENTO
4.2.1 - PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 199, DE 1993 (Nº 53\91, na Casa de
origem)

A proposição do projeto de lei nº 053 de 1991, que pretende estabelecer os objetivos,
fundamentos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Saneamento, foi apresentada na
Câmara dos Deputados em 19 de fevereiro de 1991 e, após a apreciação de três Comissões
Permanentes daquela Casa Legislativa, foi finalmente aprovada nos termos de Substitutivo da
Comissão de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urbano e Interior, e remetida ao Senado
Federal em 14 de outubro de 1993, quando foi distribuída à Comissão de Assuntos Sociais. O
Substitutivo fundou-se na apreciação dos projetos originalmente formulados pela Deputada
Irma Passoni e pelo Deputado Antonio Brito, bem como de dezoito emendas oferecidas
perante aquela Comissão, e foi também resultado de seminário realizado nos dias 6 e 7 de
maio de 1992, em que participaram instituições e entidades representativas do setor.
O relator da matéria no seminário foi o deputado Nilmário Miranda, que tinha a
missão de conciliar os dois projetos de lei em tramitação (nº053/1991 da deputada Irma
Passoni e nº779/1991 do deputado Antonio Brito) e compreendeu que ambos não
satisfaziam integralmente às necessidades do país, mesmo porque eram fruto da discussão
de pequenos grupos de técnicos ligados a determinados segmentos. Assim, o seminário,
onde se tentou reunir representantes de todos os segmentos do setor (ASSEMAE, ABES,
AESBE, ASFAMAS, FNS, o Comando Nacional de Trabalhadores em Saneamento, a
Secretaria Nacional de Saneamento e a assessoria do deputado Nilmário Miranda), resultou
na elaboração do Termo de Referência, no qual se baseou o relator ao elaborar seu
substitutivo, este sim em condições de ser levado ao amplo debate da sociedade nacional.
O substitutivo evitou os pontos polêmicos de forma a garantir mais rápida
tramitação e aprovação do texto, deixando para sua regulamentação os necessários debates
em torno de leis complementares.
Em 13 de dezembro de 1994, o PLC 199 foi aprovado no Senado Federal, sendo
integralmente vetado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso em 4 de janeiro de 1995.
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4.2.1.1- OS DISPOSITIVOS

O PLC 199 dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento, seus instrumentos e dá
outras providências.
No capítulo 1, Da Política Nacional de Saneamento, determina-se que a Política
Nacional de Saneamento tem por objetivo assegurar os benefícios da salubridade ambiental233
à totalidade da população brasileira, mediante ação articulada entre a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Territórios e os Municípios. Que é dever de todos e obrigação do Estado,
mediante políticas sociais, prioridades financeiras e eficiência gerencial viabilizar o acesso
universal e igualitário aos benefícios do saneamento. Que compete aos Municípios e ao
Distrito Federal organizar e prestar diretamente, ou mediante regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de saneamento de interesse local. Quanto às regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas, ou outras regiões constituídas por municípios
limítrofes agrupados, os estados e o Distrito Federal em cooperação com os municípios
deverão promover a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de
saneamento de interesse comum.
As diretrizes da Política Nacional de Saneamento devem atuar em harmonia com as
Políticas Nacionais de Saúde Pública, de Desenvolvimento Urbano, de Recursos Hídricos e
de Meio-Ambiente. A organização político-administrativa dos serviços de saneamento
deve se dar por modelo gerencial progressivamente descentralizado e eficiente
(valorização da capacitação estadual e municipal). É contemplada a participação da
comunidade nos processos de decisão e fiscalização sobre custos, qualidade dos serviços,
prioridades financeiras e planos de investimento. É dado incentivo à implantação de
soluções intermunicipais ou interestaduais conjuntas, mediante planos regionais
integrados. Pelo PLC 199, A União tem o papel de coordenação do Plano Nacional de
Saneamento, dá incentivo aos estados para que desenvolvam planos quadrienais,
desenvolve mecanismos institucionais e financeiros destinados a assistir os municípios em
suas necessidades de saneamento, dá incentivo às organizações dedicadas ao
desenvolvimento científico, tecnológico e gerencial no campo de saneamento para o
aperfeiçoamento de soluções institucionais técnicas e gerenciais apropriadas aos estágios
econômicos, sociais e culturais das diferentes comunidades urbanas e rurais do País,
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Esta lei define Saneamento Ambiental como «o conjunto de ações sócio-econômicas que tem por objetivo
alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, por meio do abastecimento de água potável, coleta e
disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação do
solo, drenagem urbana, controle de vetores e reservatórios de doenças transmissíveis e demais serviços e obras
especializados, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural».
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investigação e divulgação sistemática de informações sobre a evolução de indicadores de
saúde pública e de meio-ambiente.
Pelo PLC 199, as ações da Política Nacional de Saneamento devem ser executadas
por meio dos seguintes instrumentos:
•
•
•

Sistema Nacional de Saneamento
Plano Nacional de Saneamento
Fundo Nacional de Saneamento - FUSAN

No capítulo 2, Do Sistema Nacional de Saneamento, diz-se que o Sistema Nacional de
Saneamento é composto de agentes institucionais que interagem de modo articulado, integrado
e cooperativo para a formulação, execução e atualização do Plano Nacional de Saneamento.
Menciona-se a criação do Conselho Nacional de Saneamento, um órgão colegiado
consultivo e deliberativo, de nível estratégico superior, presidido pelo titular do Ministério
responsável pelo saneamento e composto de ministros de Estado e Secretários da Presidência
da República relacionados com o saneamento, dirigentes de órgãos e entidades da
administração direta e indireta, da União, de atividades relacionadas ao saneamento, cinco
representantes, sendo um de cada região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul)
eleitos pelos Secretários Estaduais responsáveis pelo Saneamento e cinco pelos dirigentes
municipais responsáveis pelo saneamento, e representantes da sociedade civil (usuários dos
serviços públicos, entidades associativas, trabalhadores de saneamento no meio urbano e rural,
entidades associativas de empresas de consultoria, prestação de serviços, construção,
fabricação e comercialização de produtos industriais de saneamento, organizações não
governamentais sem fins lucrativos). A este Conselho Nacional de Saneamento compete:
discutir e aprovar propostas do projeto de lei referentes ao Plano Nacional de Saneamento,
assim como diretrizes orçamentárias e o orçamento da União, estabelecimento de diretrizes
para a formulação de programas anuais de aplicação de recursos do Fundo Nacional de
Saneamento - FUSAN, bem como o estabelecimento de diretrizes e mecanismos para o
acompanhamento, fiscalização e controle dos recursos desse fundo.
É citada ainda a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saneamento, responsável
pela promoção das ações necessárias à dinamização e aperfeiçoamento da Política Nacional de
Saneamento, que são: coordenar junto com outros agentes institucionais que integram o Sistema
Nacional de Saneamento a formulação do Plano Nacional de Saneamento, elaborar em
articulação com as demais instituições relatório anual sobre a situação de saneamento para
submetê-lo ao Conselho Nacional de Saneamento, providenciar a inserção do Plano Nacional de
Saneamento nos projetos de lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do
Orçamento Anual da União, gerenciar o FUSAN em articulação com os demais e promover
integração participativa dos agentes do Sistema Nacional de Saneamento.
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No capítulo 3, Do Plano Nacional de Saneamento, é explicado que o Plano Nacional
de Saneamento será quinquenal e aprovado por lei, devendo ser encaminhado ao Congresso
Nacional até o dia 30 de abril do primeiro ano de mandato do Presidente da República. De
acordo com o PLC 199, o Plano Nacional de Saneamento é destinado a mobilizar, articular,
integrar e coordenar recursos naturais, humanos, institucionais, tecnológicos, econômicos e
financeiros a fim de alcançar níveis crescentes e sustentáveis de salubridade ambiental para
toda a população brasileira. Este Plano Nacional de Saneamento conteria: caracterização e
avaliação da salubridade ambiental no país, estabelecimento de objetivos de longo alcance e
de metas de curto e de médio prazos para o desenvolvimento da salubridade ambiental,
identificação de obstáculos reais ou potenciais ao alcance desses objetivos, formulação de
estratégias, políticas e diretrizes para superação desses obstáculos, definição de prazos para
estas ações, levantamento de recursos (humanos, materiais, etc.) necessários à execução dessas
ações, formulação de mecanismos de articulação entre os agentes que compõem o Sistema
Nacional de Saneamento e formulação de mecanismos e procedimentos para assistência
técnica e gerencial aos estados, Distrito Federal e municípios pelos órgãos e entidades
federais.
No capítulo 4, Do Fundo Nacional de Saneamento, fica estabelecido que o FUSAN
é responsável pelo suporte financeiro à Política Nacional de Saneamento, sendo o Plano
Nacional de Saneamento o único instrumento hábil para orientar a aplicação desses
recursos financeiros. Este fundo é dito rotativo, para gerar recursos permanentes para o
saneamento, cabendo ao Conselho Nacional de Saneamento fixar, em função do Plano
Nacional de Saneamento, o percentual de recursos financeiros do FUSAN destinados à
Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saneamento para dar suporte ao exercício
das atribuições estabelecidas. Os recursos do FUSAN são, de acordo com o PLC 199,
provenientes de dotações orçamentárias específicas da União, de organismos e entidades
nacionais e internacionais, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de pessoas
físicas, jurídicas e de direito público, inclusive FGTS, de juros, rendas, retorno e
remuneração dos financiamentos, do sistema de seguridade social (nos termos da
Constituição Federal) e outros que se possam destinar ao FUSAN. A aplicação dos
recursos do FUSAN a fundo perdido é dependente de interesse público relevante ou da
existência de riscos elevados à saúde pública234.
No capítulo 5, Das Disposições Transitórias, é estabelecido que o primeiro
relatório anual sobre a situação da salubridade ambiental no Brasil deveria ter sido
entregue ao Congresso Nacional até o dia 28 de fevereiro de 1993, que o primeiro Plano
Nacional de Saneamento deveria ter sido apresentado no Congresso Nacional até 30 de

234

Conforme critérios e diretrizes estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saneamento
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abril de 1993, que o Executivo era autorizado a incluir no orçamento de 1994 os recursos
destinados à implantação e funcionamento do Conselho Nacional de Saneamento, da
Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saneamento e do FUSAN, que os órgãos e
entidades federais integrantes do Sistema Nacional de Saneamento teriam suas funções
revistas e reorganizadas para atender às disposições do Projeto de Lei, que a Secretaria
Nacional de Saneamento deveria exercer, até que se efetuasse a reorganização prevista, as
funções da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saneamento.
No capítulo 6, Das Disposições Finais, é exposto que o Poder Executivo deveria
regulamentar a Lei em 180 dias (a contar de sua publicação), e que esta Lei entraria em
vigor na data de sua publicação. A Figura 7 traz um fluxograma do Projeto de Lei 199/93.
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4.2.2 - APRECIAÇÃO DO PROJETO DE LEI

Em itens anteriores foi analisada a Política Nacional de Saneamento como
formulada pelo PLANASA. Naquele período esta política teve como mote conceitual o
termo "saneamento básico", que se referia somente ao abastecimento de água e ao
esgotamento sanitário. Na nova proposta de uma Política Nacional de Saneamento o
fundamento conceitual é mais abrangente pois se alicerça no termo "saneamento
ambiental" e em "salubridade ambiental235", refletindo objetivamente nas novas diretrizes:
• harmonia entre a política de saneamento e as demais políticas públicas236;
• articulação interinstitucional;
• respeito às peculiaridades locais;
• descentralização;
• participação comunitária;
• ampliação na forma de criterização dos investimentos.

O Projeto de Lei 199 busca superar problemas que estavam colocados desde os
tempos áureos do PLANASA, ou mesmo antes, e que dizem respeito à execução da política
nacional de saneamento balizada por Plano Nacional, elaborado de forma articulada com as
políticas nacio-nais de saúde pública, recursos públicos e meio-ambiente, a partir do quadro
epidemiológico, dos indicadores e parâmetros de qualidade ambientais e do nível de vida da
população, levanta-dos junto aos municípios e ao Distrito Federal e consolidados
sucessivamente em nível regional, estadual e federal. Com o PLC 199, se pretendia, portanto,
trabalhar com um instrumento de planejamento articulado intersetorialmente e construído a
partir das realidades locais.237
Apesar da Nova Política de Saneamento ter arcabouço bastante próximo da anterior,
esta difere por ser instituída por lei, representando uma conquista histórica do setor, e quanto
ao Conselho Nacional de Saneamento (órgão consultivo e deliberativo) e à Secretaria
Executiva do Conselho Nacional de Saneamento, que coordena o Sistema Nacional de
Saneamento.
Um dos mentores do Projeto de Lei 053/91, o ex-presidente nacional da ABES,
João Alberto Viol, diz que o PLC 199 norteará todas as intervenções na área e indica três
itens fundamentais: a criação do Sistema Nacional de Saneamento, a instituição do Fundo
Nacional de Saneamento (FUSAN) e a submissão destes à supervisão do Conselho
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Tais conceitos procuram tratar a questão de saneamento do ponto de vista de seus efeitos e determinantes, e
não somente do ponto de vista da ação imediata resultante destas políticas.(BRAGA, 1994, pág.28)
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Desde que respeitadas as características de cada um. O abastecimento dágua não pode esperar o
equacionamento de outros setores.
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Nacional de Saneamento238. Neste projeto de lei há «possibilidade de concentrar no
FUSAN todos os recursos disponíveis para o setor» sendo isto uma garantia para evitar
superposição de verbas para uma mesma obra, evitando manipulação política que vem
acontecendo desde a extinção do PLANASA e significando o fim da caixa preta. Além
disso, com o projeto de lei o governo terá que traçar um plano plurianual e os recursos só
poderão ser utilizados através deste plano. A lei é imprescindível porque criará todos os
instrumentos necessários a uma boa e eficiente gestão do setor de saneamento no Brasil.239
O FUSAN deverá ser «um fundo rotativo, devendo possuir mecanismos que inibam a
improdutividade e a ineficácia de sua aplicação».240
O Secretário de Saneamento, Antônio Gonzalez Lopes, diz que o modelo
institucional e financeiro previsto no PLC-199 é fruto de intensos debates e negociações
entre os setores interessados e que atende às necessidades do setor. Segundo ele, o projeto
de lei define bases duradouras para o desenvolvimento do setor.
A Política Nacional de Saneamento tem uma estrutura verticalizada nos dois
sentidos (cima-baixo/baixo-cima), mas que tem grande horizontalização na execução,
conferindo maior transparência241. No texto do PLC-199 há o reconhecimento da
competência dos municípios e do Distrito Federal na organização e prestação dos serviços
públicos de saneamento de interesse local, diretamente ou mediante concessão ou
permissão. A União e os Estados, sempre em colaboração com os demais níveis de
governo, devem ter a competência para promover a organização, o planejamento e a
execução das funções de interesse comum no âmbito regional e interestadual. O fato de o
Plano Nacional de Saneamento (qüinquenal) ser embasado no relatório de salubridade
ambiental (anual), dá maior objetividade e é um importante instrumento na busca da
disciplina dos investimentos. Os dois instrumentos - o Plano e o Relatório de Salubridade
Ambiental - devem ser aprovados pelo Conselho Nacional de Saneamento. Este fato é
reforçado pela vedação dos recursos do FUSAN ao pagamento das dívidas. Um outro
ponto importante é a possibilidade de investimento a fundo perdido, com retorno social e
não em espécie, garantindo a abrangência no acesso aos recursos.242
Também foi evidenciada a importância do Inquérito Nacional Sobre Salubridade
previsto no PLC 199 para obtenção de dados que são relevantes para mostrar o valor
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econômico do setor, os centros de excelência e número de empregos diretos e indiretos
gerados.243
Um outro grande avanço é que fica restituída a autonomia municipal e é criada uma
estância estadual, obrigando as administrações diretas dos Estados a uma profunda revisão
do papel e reestruturação das Companhias Estaduais de Saneamento e um maior diálogo
entre elas e os municípios.
Enfim, o PLC-199 é o único instrumento capaz de regularizar a Política Nacional
de Saneamento, «é um projeto consensual e o único a chegar efetivamente no Congresso
Nacional».244 A ASSEMAE está apreensiva diante da possibilidade de adiamento devido à
onda de privatização colocada como panacéia para resolver os problemas do Brasil. As
vozes críticas ao projeto são exibidas na conclusão do presente capítulo.
Continuando à apresentação das perspectivas de gestão para o setor de saneamento,
no próximo item é tratado o Projeto de Modernização.
4.3 - PROJETO DE MODERNIZAÇÃO
4.3.1 - CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

O Projeto de Modernização do Setor Saneamento (PMSS)245 é uma iniciativa
conjunta do Governo Brasileiro (Secretaria Nacional de Saneamento - SNS/Ministério do
Bem-Estar Social e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA/SEPLAN) e do
Banco Mundial, que tem por objetivo promover a modernização do setor de saneamento do
Brasil e a retomada dos investimentos estagnados desde o esvaziamento do PLANASA, a
partir da extinção do BNH (Banco Nacional de Habitação), em 1986. É um projeto que
envolve recursos da ordem de 500 milhões de dólares.
Segundo a Secretaria de Saneamento, a modernização do setor é o meio de atingir
os seguintes objetivos:
• prestar serviços adequados à população;
• aumentar, a partir de esquemas econômico e financeiro auto-sustentáveis, a cobertura
dos serviços; e
• incorporar ações na área de saneamento ambiental (tratamento de resíduos sólidos e
líquidos, recuperação de áreas degradadas, etc.).
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Entrevista com Odônio dos Anjos, presidente da Associação Nacional dos Serviços Autônomos
Municipais de Água e Esgoto (ASSEMAE) na Revista BIO, jan/abr de 1994, pág.14.
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Tirado do documento "Projeto de Modernização do Setor Saneamento - Estratégia para Elaboração da
Proposta de Novo Ordenamento Institucional e da Regulação do Setor de Saneamento, Sistema de
Financiamento, Produto e Caminho Crítico".
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Modernizar246 o setor de saneamento significa eliminar ineficiências e otimizar os
processos de produção, distribuição e comercialização de serviços, procurando:

• dar condições aos órgãos do setor de atuar em bases empresariais, eliminando-se o

tradicional dilema entre racionalidade econômica e objetivos sociais;
• criar condições para existência de competição;
• possibilitar maior flexibilidade institucional aos agentes do setor e aos responsáveis pela

prestação de serviços à população;
• criar fontes alternativas de recursos para financiamento do setor;
• fortalecer e descentralizar a operação dos serviços de saneamento;
• fortalecer os métodos de gerência.

A identificação dessas questões levou a Secretaria de Saneamento a conceber o
Projeto de Modernização. O projeto contempla duas linhas de ação complementares e
interdependentes: Componente Institucional e Componente de Investimentos.
O Componente Institucional247 visa desenvolver estudos aplicados para a
reestruturação do setor de saneamento, incluindo a revisão do atual arcabouço institucional
e financeiro, com a definição de um novo modelo de regulamentação entre os agentes
promotores e a indução à operação empresarial dos sistemas de água e esgotos. É um novo
marco INSTITUCIONAL E REGULATÓRIO que pretende disciplinar, de forma coerente
e inovadora, as relações entre diferentes níveis de governo, as formas de intervenção do
Estado e de participação do setor privado no desenvolvimento e exploração dos serviços de
saneamento, em condições de eficiência crescente. Este componente está orçado em US$ 8
milhões e será integralmente financiado pelo BIRD. Como princípios norteadores248 do
Componente Institucional tem-se: autonomia e regulação249; flexibilização institucional250;

246
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Extraído de entrevista do o Secretário de Saneamento, Antônio Gonzalez Lopes, com a ABES-DF
realizada em abril de 1994.
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autonomia financeira251; atuação em bases empresariais; participação do setor privado252;
descentralização e papel do Estado253; ação integrada254.
O Componente de Investimento255 contempla um programa de investimentos em
três companhias estaduais de saneamento, de Santa Catarina, Bahia e Mato Grosso do Sul,
por um prazo de seis anos, vinculando-as, em contrapartida, ao cumprimento de
indicadores de desempenho. Esses indicadores, atingidos de forma gradativa, conferirão a
estas empresas uma posição de excelência dentro do setor. Deseja-se, portanto, capacitar
estas empresas para uma melhor prestação de serviços, tendo como uma das metas a
redução de perdas em todas as áreas em pelo menos 50% em um ano. Este componente
está orçado em US$ 492 milhões, divididos em aportes oriundos do BIRD (US$ 242
milhões) e das companhias dos respectivos governos estaduais (US$ 250 milhões). Os
contratos entre o BIRD e as empresas estaduais envolvidas já foram firmados. Este
componente visa a um SISTEMA DE FINANCIAMENTO que assegure aos agentes
prestadores de serviços de saneamento (as três companhias estaduais) condições de autosustentação financeira e de geração interna de recursos além da mobilização de recursos
das mais variadas fontes, para o financiamento de suas operações normais e de seus
programas de expansão.
O Projeto de Modernização, além de buscar alternativas para o financiamento do
setor, previsão de montagem de um banco de dados operacionais e gerenciais das
companhias estaduais de saneamento e de algumas companhias estaduais, propõe a
realização de um censo da capacidade industrial-operacional, técnica e financeira do setor
privado ligado à área de saneamento.256
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Significa a busca de geração de recursos internos, através de estrutura e níveis tarifários adequados, como
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Enfim, a concepção do ordenamento institucional e do sistema de financiamento257
para a prestação dos serviços de saneamento baseia-se nos seguintes princípios, emanados
da Constituição Federal de 1988:
1º Princípio Descentralizar - no novo modelo há descentralização na prestação de serviços.
2º Princípio Flexibilizar - a flexibilização na prestação de serviços é decorrência da
titularidade do município como prestador de serviços no caso de interesse
local e a instâncias regionais ou estaduais, no caso de envolverem interesses
supra-locais, como também a flexibilidade é requerida para atender à
diversidade de realidades geográficas, sociais, econômicas e regionais do
país.
3º Princípio Universalizar - o poder público tem esta responsabilidade no novo modelo.
4º Princípio Participar - o Estado, prestadores de serviços, usuários e outros agentes
envolvidos na gestão dos serviços devem participar, sendo o Estado o principal
agente das transformações propostas.
«No modelo proposto, flexível e descentralizado, cada agente assumirá papéis
definidos e adequados à realidade local, podendo a sua participação moldar-se à
evolução dessa realidade, sem a existência de modelos rígidos».258

Para que esta proposta institucional incorpore novas formas de prestação de
serviços é essencial a capacitação, inclusive legal, do Estado (União, estados e municípios)
para a regulação e controle. Somente nestas condições será possível estabelecer e instituir,
em cada caso concreto, a solução mais adequada.259
Na Figura 8 é mostrado um fluxograma do Projeto de Modernização.
O novo modelo de ordenamento institucional prevê ainda a criação e manutenção
de um Sistema de Informações para o Planejamento e de um Sistema de Apoio
Tecnológico de natureza intergovernamental, com participação do setor privado260. O
Sistema de Informações será estruturado de forma a abranger os indicadores relativos à
demanda e à oferta de serviços. O Sistema de Apoio Tecnológico considerará os elementos
de normalização, capacitação institucional, gerenciamento para a qualidade, certificação da
257

Extraído do documento, "Linhas Gerais para a Proposta de Ordenamento Institucional para o Setor de
Saneamento no Brasil" (versão preliminar - 1 de setembro de 1994).
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Extraído do documento “Linhas Gerais para a Proposta de Ordenamento Institucional para o Setor de
Saneamento no Brasil”, pág.5.
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”Linhas Gerais para a Proposta de Ordenamento Institucional para o Setor de Saneamento no Brasil”
(versão - preliminar), (Brasília, 1 de setembro de 1994)
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Idem ao anterior.
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qualidade, pesquisa tecnológica, capacitação laboratorial, capacitação de recursos humanos
e outros.
Quanto às atribuições e respectivas estruturas administrativas dos níveis de
governo, o nível federal «terá competências predominantemente normativas e de
articulação inter-setorial, voltando-se basicamente para a formulação de políticas,
expedição

de

normas,
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suporte técnico à aplicação de diretrizes e para o estabelecimento de um sistema de
financiamento»261. É importante frisar que, excepcionalmente e em caráter supletivo, a
União exercerá ações executivas em apoio aos estados e aos municípios. Neste nível, a
estrutura administrativa estaria vinculada ao sistema de planejamento, desenvolvimento
urbano e regional, de saúde, ou ao sistema de meio-ambiente que abrigaria um Conselho
Nacional de Saneamento, como instância normativa e reguladora do sistema de
saneamento. Além disso, essa estrutura estabelecerá critérios para acesso dos agentes
prestadores dos serviços às linhas de financiamento, bem como critérios e mecanismos
para subsidiar a população pobre, conforme a lei determinar. Essa estrutura mobilizaria
universidades, entidades do setor de saneamento e das áreas de tecnologia e de meio
ambiente para a prestação de apoio técnico e a operacionalização de um plano nacional de
capacitação de recursos humanos.

Aos estados «caberá a responsabilidade de coordenar o planejamento da prestação
dos serviços de saneamento e a macrorregulação dos custos e preços de serviços, além de
articular com o Governo Federal o acesso às linhas de financiamento pelas entidades
prestadoras de serviço, entre outras».262 Quando o município de fato não puder prestar
serviço, a instituição estadual, em caráter supletivo, exercerá o poder concedente sobre os
serviços de interesse local, compartilhando a titularidade dos mesmos com o município.
Sua estrutura administrativa poderia ser composta de um Conselho Estadual de
Saneamento e também apoiada por órgão executivo vinculado à respectiva Secretaria de
Estado responsável pela área.

Aos municípios cabe, «predominantemente, a competência executiva e normativa
sobre os assuntos e serviços de interesse local, observadas as normas e diretrizes
superiores».263 O município deverá ter o papel de titular na prestação dos serviços locais.
Deve haver uma estrutura de controle social para que a prestação de serviço se concretize e
haja melhora na qualidade de vida das comunidades.
O importante é que deve haver separação de funções entre os órgãos de
formulação de políticas, o exercício da regulação e do controle e as estruturas de
prestação dos serviços264.
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Extraído do documento “Linhas Gerais para a Proposta de Ordenamento Institucional para o Setor de
Saneamento no Brasil” (versão - preliminar), pág.8.
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Idem, pág.9
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Idem, pág.10.
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Idem, pág.9
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4.3.2 - APRECIAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

Sabe-se que o Projeto de Modernização é uma proposta recente e por isto ainda
muito pouco analisada. Este projeto prevê estudos que são importantes, já que, como foi
dito anteriormente, o setor de saneamento está sem diretriz desde a extinção do
PLANASA. O que deve ser entendido e verificado é que, mesmo em outros países em que
o setor de saneamento foi reorganizado, o processo de mudança levou anos. Um exemplo é
a Inglaterra que levou 5 anos de discussão sobre a privatização das companhias que
prestam serviços de saneamento.
Será realizada uma análise geral do projeto e também uma análise dos componentes.
Quanto aos princípios norteadores do Componente Institucional, devem ser considerados que:
1. A autonomia precisa ser pensada em níveis diferentes de acordo com a região, o local.
Quanto à regulação deve ser realizada com sabedoria senão levará a uma centralização
muito maior. Uma das dificuldades de implantação das tecnologias apropriadas é a
rigidez das regulações que, não tendo flexibilidade, não aceitam inovações;
2. A flexibilização institucional deve ser conquistada mas não há condição de haver
competição entre Estado e a iniciativa privada porque se trata da questão "saúde", sendo
o Estado é o contratante e não deve competir com o contratado;
3. Quanto à autonomia financeira, em tese a proposta é correta, mas na prática será
interessante observar como funciona em um sistema onde haja a privatização. Devem
ser equacionados todos os casos e pensados aqueles em que, ao invés do lucro esperado,
ocorra prejuízo, como é o caso de áreas carentes, periferias, etc., onde há maior
população de baixa renda;
4. A atuação em bases empresariais é hoje uma lei que deve prevalecer tanto nas empresas
particulares como nas estatais. Além disso, deve-se saber que o serviço de saneamento é
de natureza monopolista, pois não podem existir redes de distribuição de água operadas
e mantidas por duas companhias diferentes, nem as redes de esgoto podem pertencer a
duas companhias distintas. Logo não há como competir;
5. Quanto à questão da participação do setor privado, a proposta do projeto está correta ao:
• estabelecer procedimentos, critérios e normas que orientem e dêem transparência
do processo ao Governo e à sociedade;
• fortalecer as atuais administrações do setor para gerir e direcionar o processo;
• regulamentar as exigências e condições para a prestação dos serviços;
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6. Na proposta do projeto falta o papel fundamental do Estado que é o de interveniente no
controle e na avaliação e distribuição de serviços para a população;
7. É muito importante a ação integrada das ações de saneamento para que seja alcançada a
salubridade ambiental. É importante que além de abastecimento de água potável, coleta
e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos haja drenagem urbana,
controle de vetores e reservatórios de doenças transmissíveis;
Há necessidade de uma redefinição do arcabouço institucional para disciplinar e
articular as ações de saneamento das distintas esferas de governo para garantir:265
a) maior transparência ao processo decisório;
b) maior proximidade entre as instâncias de planejamento e as realidades sobre as quais se
planeja intervir;
c) maior eficiência na alocação dos recursos de planejamento na prestação dos serviços.
A redefinição do arcabouço institucional passa de um lado pela articulação entre os
organismos de âmbito federal encarregados da função de regulação da política nacional de
saneamento e, de outro, pela distribuição de competências entre os três níveis de governo:
federal, estadual e municipal.
4.4 - ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Thereza Lobo266, que esteve envolvida no Projeto de Modernização do IPEA,
considera que o Projeto de Lei 199/93 não é tão eficaz para o setor, que não há uma
definição clara das competências entre as três esferas de governo267. O Projeto de Lei deixa
alguns espaços dúbios de interpretação quanto à questão das competências, ao restringir a
competência municipal sobre os serviços de interesse local, o que dificulta a possibilidade
de arranjos institucionais que, mesmo sob a égide administrativa de uma localidade,
permitam maior abrangência administrativa pela via de consórcios intermunicipais.
Avança pouco no sentido de propor uma ação mais flexível dos agentes do sistema, no
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BRAGA, J. C. de S. et allii, “Novos Horizontes para a Regulação do Sistema de Saneamento no Brasil”,
pág.26
266
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Diretora do Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP).

Já Viol defende que a definição de competências é um assunto que deve ser discutido e reconsiderado no
âmbito da Revisão Constitucional.
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sentido de criar espaço para inovação e respeitar a autonomia frente às diferenças
regionais.268
Alguns acham que «o Plano Nacional de Saneamento proposto no Projeto 199 tem
cheiro de passado. Ali estão contidos mecanismos e instrumentos centralistas e
setorializados que já se mostraram esgotados».269
Já o Conselho Nacional de Saneamento, órgão gerenciador do Sistema Nacional de
Saneamento, é visto como um misto de populismo e centralismo que contaria com mais de
50 membros sendo, por isto, ineficaz, já nascendo morto como forma de participação da
sociedade civil no planejamento do sistema.270
A defesa do Conselho Nacional de Saneamento vem com a explicação de que ele
foi idealizado como órgão consultivo e deliberativo, com a função de estabelecer critérios
para a Política de Saneamento e também definir a distribuição de recursos (competência
que atualmente é exercida exclusivamente pela área econômica do governo) e que
elaborará as diretrizes junto com o Ministro da área.271Deverá também discutir e aprovar as
propostas a serem incluídas nos projetos de lei que dispõem sobre o plano plurianual, as
diretrizes orçamentárias e o Orçamento da União.272
Talvez, pensando bem, vê-se que o Conselho Nacional de Saneamento é o fórum de
debates que faltava ao saneamento, pois num setor aonde há muitas tendências falta um
"espaço" para discussão. O local de debate poderia ser a Conferência Nacional de
Saneamento que coincidiria com os Congressos Nacionais, Estaduais e Locais, a exemplo
do que acontece com o setor de saúde.273 Na Conferência Nacional de Saúde há o estímulo
para a participação da população e dos trabalhadores do setor nos níveis local, estadual e
nacional. «O fato é que o projeto de lei evita estabelecer estas diretrizes específicas para a
execução da política de saneamento nos Estados e Municípios, ao contrário do que fez a
legislação do setor saúde».274
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LOBO, T. et allii, “Modelos de Organização, Gestão e Regulação do Sistema de Saneamento”, pág.17.
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Extraído de entrevista com Szachna Eliasz Cynamon em junho de 1994.
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Em relação à proposta de financiamento, afirma-se que o Projeto de Lei se mostra
ambíguo, sem garantia de recurso estável e eficaz, com contradições e conflitos
inequívocos, pois fala-se em fundo rotativo como alocação via empréstimos, ao mesmo
tempo que admite-se o fundo perdido com base em critérios subjetivos ("comprovação de
interesse público relevante"), além de serem propostos os recursos da seguridade social e
do FGTS, que são fontes que estão em situação precária.275
Quanto ao Projeto de Modernização, uma crítica276 que se faz é quanto a utilização
de chavões como: prestar serviços adequados a população, cobertura de serviços,
incorporação de áreas, aumento de eficiência e eficácia, emprego de gestão, busca de
modelos alternativos de financiamento e espírito empresarial. Há o questionamento de
como criar condições para competição no campo da saúde se o Brasil é um país com
grande distorção de renda, onde o aspecto social é desconhecido, ignorado e inexiste.
Quanto à gestão, afirma-se que saiu-se do Estado (BNH e depois CEF) e caiu-se na área de
comando de um banco internacional, o Banco Mundial, como mentor e gestor das
necessidades nacionais. Quanto à Componente de Investimento, a crítica que se faz é que
«para evitar maiores erros se vai experimentar em três estados enquanto
supostamente a vida deve parar ou amornar nos demais à espera do resultado da
ação de magnanimos burrocratas nacionais e internacionais. Tudo naturalmente
endossado por um contingente de grupos cansados do longo jejum pósPLANASA, que não entendeu que o seu sucesso está fatalmente ligado à prestação
de bons e leais serviços à população»

Quanto à questão da competição, pergunta-se: «competição de que e em quê? Com
a saúde e a vida da população em jogo? Quem vai reunir o imenso capital necessário?277
Em relação à privatização, sabe-se que existem divergências entre diversos setores
da sociedade. A tercerização de projeto, construção, etc. já é aceita mas «o que não se
aceita é que o Estado delegue o seu poder sobre a saúde e a vida de seu povo. O povo de
uma ou de outra maneira paga a fatura através de taxas, impostos e tarifas. Da fatura consta
investimentos, operação e manutenção». Acrescenta-se, ainda, que o povo deve ter
controle sobre o que gasta e por isto devem existir os Conselhos Locais e deve-se utilizar o
Plebiscito para se decidir a utilização de investimentos de uma certa magnitude.278
Em relação ao financiamento, quem consome mais deve ter tarifa unitária maior. É
bom lembrar que a prestação de serviços de saneamento é por natureza monopolista. Não
se pode pensar em duas empresas fornecendo água ou retirando o esgoto de uma mesma
casa ou de seu vizinho.279
279
275Idem
277LOBO,
278

T. et allii, “Modelos de Organização, Gestão e Regulação do Sistema de Saneamento”, pág.18.
Idem.
276, 277, 278, 279
Extraído de entrevista com Szachna Eliasz Cynamon realizada em outubro de 1994.
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O objetivo de analisar as perspectivas de gestão para o setor de saneamento é obter
argumentos para a efetivação daquilo que parece óbvio, que é a necessidade de em cada
caso usar a tecnologia mais adequada. Observa-se, no entanto, que as duas perspectivas de
gestão que nas discussões eram apresentadas como díspares são complementares e, em
termos de tecnologias apropriadas, o Projeto de Lei, no capítulo 1, nas Diretrizes da
Política Nacional de Saneamento, refere-se que a União deverá
«dar incentivo às organizações dedicadas ao desenvolvimento científico, tecnológico e
gerencial no campo de saneamento para o aperfeiçoamento de soluções institucionais
técnicas e gerenciais apropriadas aos estágios econômicos, sociais e culturais das
diferentes comunidades urbanas e rurais do País,....».

Já o Projeto de Modernização, cuja abrangência faz pensar em Programa de
Modernização, ao falar sobre a flexibilização e a descentralização no novo modelo
institucional, cria um Sistema de Apoio Tecnológico, dizendo que este sistema
«considerará os elementos de normalização, capacitação institucional, gerenciamento
para a qualidade, certificação da qualidade, pesquisa tecnológica, capacitação
laboratorial, capacitação de recursos humanos e outros».

Percebe-se, portanto que nas duas perspectivas de gestão fala-se de pesquisa
tecnológica. O Projeto de Lei vai além, considerando também a busca de tecnologias
apropriadas.
Sente-se que isso é um importante passo na busca de tecnologias apropriadas, mas
ainda tem-se que percorrer um grande caminho no reconhecimento de que a pesquisa
tecnológica é crucial em um país onde observa-se que somente 31% da população têm
sistemas de esgotamento sanitário. Entende-se que nessas perspectivas de gestão para o
setor saneamento fale-se de macro questões e que a pesquisa tecnológica seja colocada
como ponto secundário. Em tese, uma regulação e descentralização bem feitas,
acompanhadas de uma tomada de posição política no verdadeiro interesse social fatalmente
vão levar a tecnologias mais adequadas e apropriadas. Cabe ainda, no entanto, a inclusão
de um item na Política Nacional de Saneamento para a busca permanente do avanço
tecnológico.
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Esta tese trabalhou em duas linhas paralelas: na primeira refletiu-se sobre o
significado dos termos Tecnologia Apropriada e Problema Sanitário; na segunda linha
escolheu-se como objeto de trabalho a gestão do setor de saneamento.
Após uma reflexão sobre o termo Tecnologia Apropriada, ao qual se voltará ainda
nestas conclusões, mais adiante, foram analisados o Sistema Convencional de Esgotos e
dois sistemas alternativos; o Sistema Condominial de Esgotos e o Sistema Não
Convencional de Esgotos a Custo Reduzido, tentando-se mostrar que os sistemas de
esgotamento sanitário correspondem a diferentes maneiras de ver e interpretar o Problema
Sanitário.
Viu-se que o Sistema Convencional encara o Problema Sanitário com uma
dimensão da segurança, conforto e estética, percebendo a necessidade de transporte dos
dejetos em prol do senso estético e da incomodidade. Não havendo uma definição mais
detalhada do problema sanitário e de como equacioná-lo, a participação da população só se
dá no máximo através de mutirão.
Reconhecendo a importância da participação comunitária, tem-se o Sistema
Condominial de Esgotos que encara o Problema Sanitário como um problema a ser
resolvido em diferentes escalas e de uma forma abrangente para a cidade. Entretanto este
sistema é detalhado na escala comunitária, deixando as escalas maiores para serem
resolvidas pelo Estado, prejudicando a sua abrangência.
Com uma radicalização da compreensão do Problema Sanitário tem-se o Sistema
Não Convencional de Esgoto a Custo Reduzido que se baseia nos quatro Princípios Gerais
de Saneamento, cuja observância é imprescindível para a obtenção de resultados sanitários
com medidas de saneamento. Percebe-se uma mudança de postura em relação a sistemas
de saneamento e seu acesso pela população, e o Problema Sanitário é visto com a
dimensão da natureza do esgoto e da abrangência da solução.
Na avaliação realizada chegou-se à conclusão que esta terceira percepção do
Problema Sanitário parece ser apropriada para se discutir a resolução de problemas locais e
se desdobrar em solução técnica.
Mas se existem alternativas tecnológicas ao Sistema Convencional de Esgotos
Sanitários, porque elas não estão difundidas? Porque apenas 30,89% da população total
têm cobertura com sistemas de esgotos sanitários?
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Percebeu-se que para a compreensão da utilização de uma tecnologia é tão
importante conhecer as formas de sua implementação (gestão), as condições, conjunturas e
os contextos políticos de sua utilização quanto as suas características técnicas. Esta
percepção evidenciou-se no exame da evolução das ações de saneamento desde o século
XIX até os dias atuais. Foram evidenciados dois modelos de gestão do setor, o SESP
(FSESP) e o PLANASA e analisadas sua organização, diretrizes e principalmente qual era
a proposta de prestação de serviços de saneamento desses modelos, tentando avaliar a
busca pela utilização de tecnologias apropriadas. Buscou-se, também associar estes
modelos de gestão aos sistemas analisados.
Viu-se que, no século XIX, os serviços de saneamento foram concedidas pelo
Estado a empresas estrangeiras que se encarregavam da construção e posterior exploração
de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na época da Primeira
Guerra Mundial, o Estado passou a prover sistemas de saneamento básico. Nesta época
houve a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) e com isto as ações
de saneamento começaram a atingir os demais estados. Alguns estados conseguiram
organizar sistemas que conjugavam recursos estaduais e municipais em complemento aos
recursos oriundos da União. Essa junção de esforços permitiu a implantação de alguns
sistemas de coleta e disposição de esgotos sanitários. Contudo essa nova estrutura
mostrou-se insuficiente para atender a demanda. Dois problemas apresentavam-se como
fundamentais: a insuficiência de recursos face à demanda de sistemas e a má alocação de
recursos devido a falta de coordenação entre os organismos encarregados do setor.
Com a criação do SESP, em 1942, houve um grande avanço no setor. O SESP
desempenhou um importante papel sob o ponto de vista técnico e organizacional. Foi por
meio do SESP que se viabilizou o treinamento de técnicos brasileiros nos Estados Unidos,
além de ter se contribuído para a criação dos primeiros cursos de saúde pública no Brasil.
Sob o ponto de vista organizacional, o SESP marcou uma ruptura com a estrutura anterior,
fortalecendo o poder e a autonomia municipal.
Como atuou em localidades menores e de mais baixa renda, o SESP teve que
adaptar parâmetros de projeto, métodos de construção e esquemas operacionais para
atender a essas comunidades, assim como intensificar estudos e pesquisas para o
desenvolvimento ou adaptação de uma tecnologia apropriada às condições das áreas em
que atuou, permitindo um custo de construção mais baixo, uma operação mais fácil e uma
manutenção mais simples e que utilizasse mão-de-obra e os materiais disponíveis
localmente. As diretrizes gerais de saneamento adotadas pela instituição preconizavam os
serviços de saneamento como básicos para a saúde pública e abrangentes, sendo geridos

141

pelo nível municipal. Os serviços locais sempre tiveram apoio de órgãos regionais para ter
as condições adequadas de trabalho.
A análise da gestão do SESP leva à questão: Será que uma estrutura municipalista
simplesmente levaria à utilização de tecnologias apropriadas, ou foi a estrutura
municipalista do SESP, com planejamento, coordenação a níveis regionais e nacional,
apoiando técnica e administrativamente os municípios, considerando os serviços de
saneamento básicos para saúde pública, dando a todos acesso a serviços abrangentes,
desenvolvendo projetos com adaptação de normas e utilização de materiais e mão-de-obra
local, que introduziu tecnologias apropriadas à realidade brasileira?
A resposta parece bem clara já que sabe-se as dificuldades por que passam os
municípios em termos de recursos humanos e materiais. A estrutura de municipalização
dos serviços adotada pelo SESP disponibilizava um organismo que facilitava e
flexibilizava a canalização de recursos, além de fornecer serviços de assistência técnica,
sempre mantendo o poder decisório nos municípios.
Todavia, os problemas tenderam a crescer com a criação da FSESP e sua
subordinação ao Ministério da Saúde devido aos escassos recursos frente aos montantes
requeridos pelos investimentos necessários. A municipalização não viabilizava uma
coordenação de esforços das diversas esferas de poder, não se dispunha de uma visão
nacional da questão. Esse quadro foi se deteriorando. A centralização que houve a partir de
1964 e a reforma tributária que concentrava os recursos oriundos principalmente de
impostos na esfera federal impossibilitou a maioria dos municípios de realizar inversões
maciças em saneamento. A própria FSESP enfraqueceu-se enfrentando dificuldades para
captar recursos e repassá-los aos municípios, uma vez que foi criada, na época, toda uma
estrutura centralizada com o SFS (Sistema de Financiamento em Saneamento) em 1968 e
seu arcabouço institucional, o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), em 1971.
A diretriz geral do governo determinava a existência de companhias estaduais de
saneamento, destituindo a FSESP de ação executiva nessa área.
É importante ressaltar que, apesar da adequação do modelo sespiano à realidade
sanitária brasileira, este nunca foi considerado como um modelo nacional, restringindo-se
a cidades e/ou regiões do território nacional selecionadas por critérios sanitários
estratégicos e/ou políticos, conforme a época. Esta atuação pontual, condicionada pela
ausência de um apoio político consistente, ao longo da maior parte de sua história,
contribuiu para o enfraquecimento do modelo e o aparecimento do PLANASA. Alguns
acham que a FSESP deveria ter incentivado os municípios sob a sua administração a aderir
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ao PLANASA, como forma de receberem investimentos, buscando através de discussões
mostrar que a forma de gestão centralizada não era a mais adequada. Recentemente, a
FSESP não conseguiu acompanhar o processo de redemocratização do país, insistindo
numa estrutura organizacional pouco flexível, que já não tinha lugar na administração
pública brasileira, especialmente a partir da promulgação da nova Constituição Brasileira
em 1988.
O PLANASA propiciou uma excessiva centralização que significou, também,
grande volume de recursos aplicados com mentalidade empresarial, ou seja, em lugares
onde pudesse haver o retorno mais rápido dos investimentos. Para que isso acontecesse,
houve a necessidade de padronização. Esta padronização foi não apenas de materiais mas
também de projetos e execução. Houve então muito desperdício, que só começou a ser
reconhecido quando houve a diminuição de recursos e teve-se que baratear as obras, pois,
politicamente, já não dava mais para atender somente às áreas rentáveis. Tinha-se que
reduzir custos para implantar sistemas de água e esgotos em áreas onde a viabilidade
financeira estava comprometida pois a renda era mínima e o preço da tarifa tinha que ser
diferenciado. Além disso, foram reconhecidos como principais problemas que
contribuíram para a baixa eficiência dos investimentos:
•

erros de cálculo da demanda no horizonte de projeto, devido à superestimativa do
crescimento populacional, trazendo com isto altos investimentos per capita;

•

a concepção de sistemas de grande porte aliada à execução completa, ao invés de por
etapas, e em alguns casos em ordens questionáveis, fazendo com que os sistemas nem
sempre pudessem ser plenamente utilizáveis;

•

projetos de ampliação da oferta de serviços não levando em consideração as perdas
existentes nem a recuperação de sistemas já implantados.

Um outro aspecto do PLANASA foi a perda da autonomia municipal, que
significou acima de tudo dependência e atraso no desenvolvimento de tecnologias mais
adequadas. Nesse sentido, a principal crítica que se fazia ao PLANASA era com respeito
ao seu caráter centralizador, que ao excluir a participação das Prefeituras Municipais,
impedia que essas influíssem nas soluções de problemas locais.
Uma reflexão que se fez ao analisar a gestão do PLANASA é que com rigidez
normativa, concentração de recursos e necessidade de aplicação rápida de recursos, não há
espaço para o questionamento das abrangência das soluções e nem o desenvolvimento de
novas tecnologias apropriadas à realidade brasileira. A centralização de poder e recursos
leva à repetição de projetos e execução de obras.
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Pode-se pensar que neste trabalho está se considerando de antemão o Sistema
Convencional não apropriado mas, para a realidade brasileira, onde somente 30,89% da
população total têm cobertura com sistema de esgotos, um sistema tecnicamente correto,
sanitariamente satisfatório mas não abrangente devido ao seu alto custo é inapropriado.
Pergunta-se, então, ao analisar-se a gestão do PLANASA: será que a
descentralização seria um pressuposto para que se incrementasse a eficiência na aplicação
dos recursos, com escolhas tecnológicas mais adequadas às necessidades e realidades
locais?
A descentralização é necessária mas não é suficiente para levar à utilização de
tecnologias apropriadas.
Com a implosão do PLANASA, foi abandonada a concepção do planejamento das
ações de saneamento básico e implantou-se o casuísmo na análise dos projetos estaduais e
municipais de saneamento. Além disso, desde 1985 o setor de saneamento vem mudando
de ministérios, sendo sucessivamente supervisionado pelo Ministério de Desenvolvimento
Urbano (MDU), Ministério de Habitação, Urbanismo e Meio-Ambiente (MHU),
Ministério do Bem-Estar Social (MBES), Ministério da Ação Social (MAS), e novamente
Ministério do Bem-Estar Social (MBES) no final de 1992.
Após a extinção do BNH, o setor de saneamento ficou sem um endereço, carecendo
de um novo ordenamento institucional com redefinição do relacionamento entre União,
estados e municípios.
A Constituição de 1988 aponta para a redistribuição de encargos e competências da
União para Estados e Municípios, mas este processo não está concluído. Falta Legislação
ordinária e Complementar em diversos tópicos. O setor de saneamento, entretanto, não
acompanhou estas mudanças, sofrendo as consequências dessa inadequação pois, de um
lado, conta com um desequilíbrio institucional em desacordo com a tendência
descentralizadora da nova Constituição, e de outro, com a queda acentuada dos recursos do
FGTS, que levou ao esgotamento do Sistema Financeiro de Saneamento, coloca em risco
até os resultados alcançados anteriormente. Sabe-se que há necessidade de uma
reestruturação das companhias estaduais e de maior diálogo entre estas e as administrações
municipais visando a uma atuação mais integrada e participativa.
Enfim, pode-se dizer que a crise econômica e política porque passa o país desde os
anos 80 afetou fortemente o setor de saneamento, ficando evidenciada uma crise estrutural
decorrente do enfraquecimento de suas fontes de financiamento e da demanda por
descentralização das decisões.

144

Uma questão pertinente para a situação atual é que na definição de uma nova
modelagem institucional e financeira do setor se pense na questão da racionalização
tecnológica.
Apesar do setor estar vivendo uma fase difícil, já há movimento no sentido de
buscar um novo direcionamento para as questões de ordem financeira e institucional. Isto
foi comprovado pela realização do seminário "Os Desafios do Saneamento Ambiental Regulamentação e Padrões de Financiamento" em novembro de 1993, do qual participaram
autoridades públicas, formuladores e executores de políticas governamentais, técnicos e
gestores de sistemas institucionais de saneamento, engenheiros sanitaristas e profissionais
ligados ao setor, concluindo que o setor de saneamento necessita de um novo ordenamento
institucional e financeiro, com a redefinição do relacionamento entre União, estados e
municípios, precisando, para isto, definir uma política para o setor. Houve a polarização
entre dois modelos de gestão; a proposta de regulamentação do setor contida no Projeto de
Lei 199/93 e o Projeto de Modernização.
O Projeto de Lei 199 busca superar problemas que estavam colocados desde os
tempos áureos do PLANASA, ou mesmo antes, e que dizem respeito à execução da política
nacional de saneamento balizada por Plano Nacional, elaborado de forma articulada com as
políticas nacio-nais de saúde pública, recursos públicos e meio-ambiente, a partir do quadro
epidemiológico, dos indicadores e parâmetros de qualidade ambientais e do nível de vida da
população, levanta-dos junto aos municípios e ao Distrito Federal e consolidados
sucessivamente em nível regional, estadual e federal.
A Política Nacional de Saneamento em elaboração se compõe do Sistema, Plano e
do Fundo Nacional de Saneamento. Esta política difere da anterior por ser instituída por
lei, representando uma conquista histórica. Algumas pessoas, porém, afirmam que o
Projeto de Lei esconde interesses centralizadores. O Plano Nacional de Saneamento é
qüinquenal e é embasado no relatório de salubridade ambiental que é anual, o que dá maior
objetividade e disciplina os investimentos.
Um grande avanço é que no Projeto de Lei há a possibilidade de concentrar no
Fundo Nacional de Saneamento (FUSAN) todos os recursos disponíveis para o setor,
evitando a superposição de verba para uma mesma obra e a manipulação política que vem
acontecendo desde a extinção do PLANASA.
No PLC-199 há o reconhecimento da competência dos municípios e do Distrito
Federal na organização e prestação dos serviços públicos de saneamento de interesse local,
diretamente ou mediante concessão ou permissão. A União e os estados devem ter, sempre
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em colaboração com os demais níveis de governo, a competência para promover a
organização, o planejamento e a execução das funções de interesse comum no âmbito
regional e interestadual.
Um outro avanço é a restituição da autonomia municipal e a criação de uma
estância estadual, obrigando as administrações diretas dos estados a uma profunda revisão
do papel, reestruturação das Companhias Estaduais de Saneamento e a um maior diálogo
entre elas e os municípios.
É interessante notar que no Projeto de Lei não há previsão de nenhum fórum
semelhante à Conferência Nacional de Saúde que estimule e permita a participação da
população e dos trabalhadores do setor no nível local, estadual e nacional, e que o PLC199 evita estabelecer estas diretrizes específicas para a execução da política de
saneamento. Na Constituição, há o atrelamento da política de saneamento com a política de
saúde, podendo o SUS ser um instrumento de indução do processo de descentralização do
setor de saneamento e estímulo à busca de tecnologias apropriadas. Ora, o setor saúde não
é um bom exemplo para nenhum outro setor, face a todo o processo de desmantelamento
que vem sofrendo nos últimos anos. E, sendo tanto a saúde como o meio-ambiente setores
afins ao setor de saneamento e ambos terem seus Ministérios, o setor de saneamento
deveria ter a mesma importância, já que Saneamento é uma Ação de Saúde Pública e está
diretamente relacionado à qualidade de vida da população.
Enfim, o PLC-199 é o único instrumento capaz de regularizar a Política Nacional
de Saneamento, sendo um projeto consensual e o único a chegar efetivamente ao
Congresso Nacional. Quanto à questão tecnológica, o Projeto de Lei, no capítulo 1, nas
Diretrizes da Política Nacional de Saneamento, fala que a União deverá «dar incentivo às
organizações dedicadas ao desenvolvimento científico, tecnológico e gerencial no campo
de saneamento para o aperfeiçoamento de soluções institucionais técnicas e gerenciais
apropriadas aos estágios econômicos, sociais e culturais das diferentes comunidades
urbanas e rurais do País,...»
Mesmo com alguns avanços e com a luta de 5 anos para a sua aprovação, este
projeto foi vetado integralmente pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, sendo
alegado que:
a) saneamento é atribuição do governo local, cabendo à União instituir as diretrizes para o
saneamento básico;
b) a criação do Sistema Nacional de Saneamento, do Conselho Nacional de Saneamento e
sua Secretaria Executiva, a instituição de Planos Quinquenais e a exigência de
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elaboração de relatórios anuais sobre a situação de salubridade ambiental no Brasil
contribuirão não só para burocratizar, como para onerar a ação governamental no setor;
c) a constituição do FUSAN, por sua vez, apresenta inconvenientes tais como:
I. possibilidade de transferir indiretamente à União gastos próprios de Estados e
Municípios;
II. dificuldades operacionais na administração do Fundo, vez que o Projeto de Lei
prevê recursos orçamentários de diferentes esferas (federal, estadual e municipal);
iii) conflito de objetivos com o FGTS e a Seguridade Social, que têm políticas e
administrações próprias.
Causa surpresa que estes argumentos usados no veto presidencial já tenham sido
usados anteriormente pelos defensores do Projeto de Modernização, quando de sua crítica
ao Projeto de Lei. O veto significa, portanto, um fortalecimento do Projeto de
Modernização e das instituições ligadas a sua formulação, como IPEA e o Banco Mundial.
A ausência de uma mobilização por parte de profissionais e entidades que sempre se
pronunciaram a favor do Projeto de Lei tende a reforçar os interesses daqueles que estão
mais próximos ao Projeto de Modernização280. Mais do que nunca é necessário submeter o
Projeto de Modernização a uma análise criteriosa.
Como já foi dito, o Projeto de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS) é
uma iniciativa conjunta do Governo Brasileiro (Secretaria Nacional de Saneamento - SNS/
Ministério do Bem-Estar Social e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA/SEPLAN) e do Banco Mundial, que tem por objetivo promover a modernização do
setor de saneamento do Brasil e a retomada dos investimentos nessa área, estagnados desde
o esvaziamento do PLANASA, a partir da extinção do BNH (Banco Nacional de
Habitação), em 1986. É um projeto que envolve recursos da ordem de 500 milhões de
dólares e contempla duas linhas de ação complementares e interdependentes: Componente
Institucional e Componente de Investimentos.
O Componente Institucional visa desenvolver estudos aplicados para a
reestruturação do setor de saneamento, incluindo a revisão do atual arcabouço institucional
e financeiro, com a definição de um novo modelo de regulação entre os agentes
promotores e a indução à operação empresarial dos sistemas de água e esgotos. Este
componente está orçado em US$ 8 milhões e será integralmente financiado pelo BIRD.

280

Até o momento não se tem nenhuma posição definitiva de tentativas de derrubar o veto no Congresso.
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O Componente de Investimento contempla um programa de investimentos em três
companhias estaduais de saneamento, de Santa Catarina, Bahia e Mato Grosso do Sul, por
seis anos, vinculando-as, em contrapartida, ao cumprimento de indicadores de
desempenho. Esses indicadores, atingidos de forma gradativa, conferirão a estas empresas
uma posição de excelência dentro do setor. Deseja-se, portanto, capacitar estas empresas
para uma melhor prestação de serviços, tendo como uma das metas a redução de perdas em
todas as áreas em pelo menos 50% em um ano. Este componente está orçado em US$ 492
milhões, divididos em aportes oriundos do BIRD (US$ 242 milhões) e das Companhias
dos respectivos governos estaduais (US$ 250 milhões). Os contratos entre o BIRD e as
empresas estaduais envolvidas já foram firmados.
Enfim, esta concepção do ordenamento institucional e do sistema de financiamento
para a prestação dos serviços de saneamento baseia-se nos princípios de descentralização,
flexibilização, universalização e participação emanados da Constituição Federal de 1988.
Vê-se que esta nova proposta de ordenamento institucional prevê a capacitação do
Estado (União, estados e municípios) para regulação e controle, para que se possa
incorporar novas formas de prestação de serviços, "não necessariamente públicas".
Talvez esta seja a resposta a perguntas que têm sido colocadas, tais como «é o
Estado capaz de reestruturar e reerguer o sistema de saneamento sozinho, sem o auxílio da
iniciativa privada?», «será que o setor privado pode intervir financiando infra-estrutura ou
limitar-se a operar sistemas construídos pelo Estado?».
A realidade é muito complexa e envolve um aprofundamento maior, essas não são
perguntas a serem respondidas simplesmente com "sim" ou "não". O interessante é
encaminhar um processo de discussão em que se tenha consciência da necessidade da
participação popular em todos os níveis, sendo uma forma interessante o Plebiscito na
resolução de questões importantes, tanto institucionais quanto financeiras.
No Projeto de Modernização é explicitada a atribuição de cada nível de governo. O
nível federal «terá competências predominantemente normativas e de articulação intersetorial, voltando-se basicamente para a formulação de políticas, expedição de normas,
suporte técnico à aplicação de diretrizes e para o estabelecimento de um sistema de
financiamento». Excepcionalmente a União exercerá ações executivas em apoio aos
estados e aos municípios. Aos estados «caberá a responsabilidade de coordenar o
planejamento da prestação dos serviços de saneamento e a macro-regulação dos custos e
preços de serviços, além de articular com o Governo Federal o acesso às linhas de
financiamento pelas entidades prestadoras de serviço, entre outras». Quando o município
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de fato não puder prestar serviço, a instituição estadual, em caráter supletivo, exercerá o
poder concedente sobre os serviços de interesse local, compartilhando a titularidade dos
mesmos com o município. Aos municípios cabe, «predominantemente, a competência
executiva e normativa sobre os assuntos e serviços de interesse local, observadas as
normas e diretrizes superiores». O município deverá ter o papel titular na prestação dos
serviços locais.
O novo modelo de ordenamento institucional, proposto pelo PMSS, prevê ainda a
criação e manutenção de um Sistema de Informações para o Planejamento e de um Sistema
de Apoio Tecnológico de natureza intergovernamental, com participação do setor privado.
Este último sistema «considerará os elementos de normalização, capacitação institucional,
gerenciamento para a qualidade, certificação da qualidade, pesquisa tecnológica,
capacitação laboratorial, capacitação de recursos humanos e outros».
O objetivo de analisar as perspectivas de gestão para o setor de saneamento é obter
argumentos para a efetivação daquilo que parece óbvio, que é a necessidade de em cada
caso usar a tecnologia mais adequada, apropriada. Sentiu-se que as duas perspectivas de
gestão eram díspares, e analisando-se mais profundamente percebeu-se serem
complementares. Quanto à questão tecnológica, vê-se que houve avanço, pois a pesquisa
tecnológica é cogitada mesmo no Projeto de Modernização, mas ainda não como uma
questão fundamental, num país onde, em pesquisa recente (CABES 1992/93), somente
30,89% da população total têm sistemas de esgotos sanitários.
Retomando à questão chave da investigação - a da Tecnologia Apropriada - cabe
realçar que no presente trabalho fez-se uma revisão literária, definiu-se, conceituou-se e
mostrou-se os usos da terminologia "tecnologia apropriada". Viu-se que o termo
"tecnologia apropriada" refere-se à dimensão sócio-cultural da inovação. A idéia é que a
"nova" tecnologia não seja somente econômica e técnicamente apropriada, mas que se
adapte ao meio-ambiente sócio-cultural e que desenvolva um novo padrão de vida em que
haja o auto-respeito e a auto-confiança dos membros da comunidade e dos inovadores no
seu potencial, na sua capacidade de desenvolvimento e mobilização e uma certa
independência e auto-controle de seu futuro.
No campo do saneamento, a decisão de implantação de inovação tecnológica não é
individual, envolve um consenso social que é difícil de ser alcançado, pois abrange uma
grande quantidade de recursos e significa uma mudança no modo de vida da comunidade.
Por outro lado, há diversidade territorial, econômica e cultural entre as regiões, e uma
tecnologia padronizada não necessariamente domina todas essas diversidades.
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Enfim, o que se tentou defender é que a pesquisa tecnológica torna-se ponto
fundamental para um novo ordenamento institucional e financeiro e pode ser aplicada
dependendo de vontade política. O modelo vigente na maioria dos estados, onde
predominam as companhias, deve ser revisto. A descentralização e uma regulação bem
feitas fatalmente conduzirão a tecnologias mais adequadas e apropriadas. As companhias
estaduais devem ser agentes de uma nova filosofia, a de "cooperação" com os municípios,
havendo participação destes e da comunidade no planejamento das ações de saneamento. É
muito importante destacar a necessidade do poder decisório estar mais próximo do
cidadão, de forma que este participe das discussões desde a preparação dos projetos,
implantação e operação dos sistemas e saiba dos problemas, como resolvê-los,
acompanhando a qualidade dos serviços prestados.
Acredita-se, também que, a exemplo do SESP, com experiência pioneira no campo
da descentralização, as atividades de saneamento devem ser desenvolvidas a nível local e
ter apoio de órgãos regionais, sendo imprescindível a participação da comunidade para que
os serviços de saneamento sejam adequados à realidade local em todos os seus aspectos. É
também necessária a implementação de programas de treinamento para os técnicos que
executarão os serviços e a instalação de Oficinas de Saneamento, para o treinamento de
técnicos, experimentação de tecnologias e para se ter acesso a materiais e equipamentos. E
finalmente é necessário, na área social, ter corpo técnico socialmente comprometido, o que
remete a um projeto de solidariedade, com engenharia solidária, com população solidária,
enfim mais cooperação nas relações humanas.
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