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Os desafios para o saneamento
ambiental metropolitano
Ricardo de Miranda Aroeira

"Há que se construir mecanismos que permitam estabelecer
marcos regula tórios consistentes e perenes para a gestão
dos serviços de saneamento integrados."
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A gestão metropolitana é ainda um objetivo a ser
perseguido. A constatação que fazemos hoje é a de
que, passados quinze anos da sua criação, e onze da
sua regulamentação, o sistema proposto r lI'a a Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBII) não se
consolidou.

E notório que o quadro pós-Constituição Federal
de 1988 e Constituição Estadual de 1989
praticamente eliminou a participação do Estado,
materializando-se um arranjo no qual se estabeleceu
que as questões de interesse metropolitano são de
responsabil idade dos municípios envolvidos.

No tocante à União, após anos de indiferença,
além da criação do Ministério das Cidades, o
desenvolvimento de políticas setoriais urbanas, en-
1 re elas a Política de Saneamento Ambiental, objeto
de Projeto de Lei em elaboração, para breve envio ao
Congresso Nacional, criam uni ambiente favorável
ã retornada da discussão da gestão metropolitana.

E lato que, do ponto (te vista do saneamento
ambienta 1, existem componentes dos serviços na
W131 I, cuja operacionalização não se restringe ao
âmbito meramente local. Assim é com a produção
de água. com o tratamento dos esgotos sanitários,
com a disposição final e o tratamento dos resíduos
sólidos, com o controle de vetores de doenças conrn
a dengue e a leislimaniosc, e com o manejo de águas
pluviais cujas conseqüências possam afetar
nninicfpios situados a jusante.

Esta constatação não vem, de forma alguma, em
prejuízo do disposto na Constituição Federal, que
reconhece OS municípios como titulares e
responsáveis pela organização e prestação dos
serviços cio interesse local, entre os quais se incluem,
inequivocamente, os serviços (lo saneamento.

Não se pode confundir, no tocante aos serviços
(te abastecimento do água o esgotamento sanitário,
a operacionalização da prestação dos serviços, em
muitas das cidades da RMUH concedida à

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
(Copasa), com a responsabilidade intransferível e
constitucional dos municípios, de promover a sua
gestão, regulação e fiscalização.

Dos 34 municípios que integram a RMBH, 13 têm
seus serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário concedidos à Copasa; 32, os
serviços de abastecimento de água, enquanto que
apenas 02 operam diretamente ambos os serviços.
Entendemos que o sucesso na gestão desses serviços
possa e deva ser alcançado, tanto por um quanto

OF outro modelo, desde que alguns pré-requisitos
sejam (:ontem1)lados.

Seja qual for o modelo, os serviços devem ser
planejados de forma integrada, regulados e
permanentemente fiscalizados, inclusive com a
participação da sociedade civil, garantindo-se,
portanto, a busca pela universalização, pela
qualidade. Pela sustentabilidade econômica e
ambiental, pela transparência na gestão e por urna
política tarifária justa. Esses pró-requisitos devem
estar preseliles na formulação de urna política que
articule entre si as ações e serviços de saneamento
ambiental, e, estas com as demais políticas urbanas.

Cada município pode e deve, amparado pela
Constituição Federal, fazer a opção que mais lhe
convier, de forma a construir o arranjo adequado à
sua realidade e que venha equacionar a prestação
dos serviços de saneamento de interesse local. No
entanto, há que se construir mecanismos que
permitam estabelecer marcos regulatórios
consistentes e perenes para a gestão dos serviços de
saneamento integrados.

A quem cabe, por exemplo, a responsabilidade
(le conceder à Copasa a prestação dos serviços de
produção de água na l(MBl 1, ou de tratamento do
esgotos viabilizado pelas ETE's Arrudas e Onça? A
quem caberia conceder a um terceiro, caso esta seja
a opção, a operação de unia área de disposição final

Desafios Metropolitanos



Área de abrangência do
e tratamento de resíduos sólidos que	Programa Saneamento Para
venha eveiittialment p. atender a um	Todos (DRENURBS)	

.
conjunto de municípios, inclusive Belo
Horizonte, na RM1311?	 -.

Para tentai' dar respostas a essas	 .
questões, o Governo Federal vem
propondo, de forma complementar ao PL
da I)ol í t ica Nacional de Saneamento
Ambiental, a aprovação do PI, 3884/04,	 '\	 -

tramitando em regime de urgência no	 ;	 \,
Congresso  que objetiva instituir 

	

p.	?

normas gerais para a constituição d
consórcios públicos e de contratos de
programa, autorizando 'a gestão associada
de serviços públicos". r

A proposta pretende, ntie outros
objetivos su pe rar a precariedade c a	 iruA,1t

insegura nça institucional que liojo ce rcam 
1

a krmação de consórcios municipais, que-desembocam na criação de um ente de
natureza privada que responde por eles,
além de não estabelecer um nível de	./	 )	)-Ç"..
comprometilnenl() satisfatório dos

/consorciados.	 1
Com a aprovação do PL, tal como

proposto, os municípios poderiam se	 '.
consorciar, num formato de ente com

legendapersonalidade de direito público, para, por
exemplo, promover a gestão dos serviços	 '.	 i Bs Integtes do

de saneanlenl() integrados, podendo inclu-	 ,	 - - LadeBaciasH&oáficas

sive contratá-los, sem necessidade de	 -- Ltedos Murclo

l~te de 13~ Elen~lare^licitação, a um outro ente público, por
exemplo a própria COPASA. utilizando-	 - CanaIRovesdo

se para tanto de um contrato de programa.	 -	 c D o LoONotoro	57Seria ainda possível a formalização de
consórcios públicos envolvendo o Estado
e a União.

Vemos com otimismo a possibilidade
de regulamentação do saneamento, há anos	discussão democrática e participaliva de prioridades
reclamada pelo setor, e que, entre outros avanços,	e de total transparência, com permanente prestação
propõe um arcabouço institucional consistente,	de contas.
valorizando os instrumentos de planejamento.	Fazer saneamento ambiental de fato é muito mais
regulação, fiscalização e controle social.	 do que contratar e realizar 01)1-as. Só será possível

Nosso entendimento é o de que apenas um marco	vencer o desafio da sua universalização na RMI3I 1.
regulatório adequado não será suficiente para	com a concretização de pactos que incluam o
equacionar os desafios da universal ização do	compartilhamento de experiências acumuladas, o
saneamento ambiental na RMBI 1. mas acreditamos	comp romisso solidário com o bem público e com a
também que ele seja um elemento indispensável	luta por saneaiimiito para todos. •
para que se possa vencer essa luta. Não podemos
prescindir da existência de unia política pública para
• setor de saneamento que defina regras rígidas para	 O engenheiro Ricardo de Miranda Aroeira é
• acesso a recursos públicos. Também não há mais	coordenador do Grupo Gerendat de Saneamento da
como adiar o aperfeiçoamento de um mecanismo tão	 SUDECAP/Prefeitura de Belo Horizonte
importante quanto O) subsídio cruzado via tarifas, mas
que somen te tem cabimento 1111111 ambiente de
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