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Palavras Iniciais

Consciente de suas responsabilidades e atribuições para
com a sociedade brasileira, a direção da Academia Nacional
de Economia (ANE) uma vez mais exerce seu papel
institucional de contribuir com o Governo no contexto do
desenvolvimento do país, desta feita apresentando a
primeira etapa das formulações estruturadas e
relacionadas a macro estratégia denominada “Brasil do
Futuro”, com foco na modernização do Estado brasileiro e
no desenvolvimento sustentável da Amazônia.    
 

Para tanto, selecionou acadêmicos e colaboradores, criou
grupos de trabalho, estabeleceu conjunturas associadas
(política, econômica, tecnológica e de defesa), adotou uma
metodologia comum e elaborou o cronograma
correspondente.
 

Presidente Nacional 
Acadêmico Arlindo Pereira da Silva - Cátedra 10
 

Presidente do  Conselho Supremo 
Acadêmico Luiz Augusto Cavalcante Moniz de Aragão -
Cátedra 100
 

Presidente do Conselho Superior da Ordem do Mérito           
das Ciências Econômicas, Políticas e Sociais
Acadêmico Oswaldo Alves de   Mattos - Cátedra 26
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Sobre Nós

Fundada em 18 de agosto de 1944, em âmbito nacional,
a Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas e
Sociais, que é também reconhecida pela
nominação de Academia Nacional de Economia, está
instituída através de seu Estatuto Social e funciona de
acordo com as normas estabelecidas em seu Regimento
Interno, e se trata de uma associação civil, particular, com
caráter científico e cultural, e sem fins lucrativos.
 

A Academia Nacional de Economia tem por finalidade
básica concorrer para o progresso e desenvolvimento das
Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, competindo-lhe
estudar e discutir todos os assuntos concernentes aos seus
fins, responder às autoridades e às instituições públicas e
privadas sobre consultas que lhe sejam dirigidas, bem
como informar e reclamar providências sobre quanto possa
ser de utilidade em relação à Sociedade e à Economia
brasileira e, por extensão, mundial.
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Nossa

Missão

Concorrer para o progresso e desenvolvimento das
Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, competindo-lhe
estudar e discutir todos os assuntos concernentes aos
seus fins, com foco no desenvolvimento socioeconômico
político, buscando a interação entre os cientistas afins, e
destes com pesquisadores do país e do exterior.
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Balizamento jurídico

no âmbito da

Filosofia Acadêmica

na ANE:

"Nós, representantes do povo brasileiro,
reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte, para instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida,
na ordem interna e internacional, com a
solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a
seguinte Constituição da República
Federativa do Brasil".
 

Preâmbulo da Constituição da República Federativa 
do Brasil, promulgada em 05.10.1988.
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SOBRE O

BRASIL  DO 

FUTURO

 

 

 

 

 

A Academia Brasileira de Ciências Econômicas,
Políticas e Sociais - ANE, no contexto de sua Filosofia
Acadêmica, e enquanto centro de pensamento e de
formulação de propostas de políticas públicas,
amparadas no conhecimento econômico, político e
social, estabeleceu como uma das propostas Macro-
estratégicas da ANE , a concepção e desenvolvimento
de um Estudo, no campo das Ciências Sócio-
Econômico-Político para o Estado brasileiro,  a seguir
denominado, “ BRASIL DO FUTURO”, com seus dois
pilares: a Modernização do Estado brasileiro e o
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.
 

Tal estudo compreende o resultado do esforço de
participação dos Membros Efetivos Acadêmicos da
ANE e Colaboradores, que contribuíram na formulação
de tratativas e propostas temáticas voltadas a um 
up-grade do tecido social e de setores estratégicos
nacional, com vista ao desenvolvimento do país, em
sua reconstrução econômica nacional.
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BRASIL  

DO 

FUTURO

OBJETIVO ESPECÍFICO:
 

Fortalecer a economia brasileira vis a vis os setores
estratégicos nacionais, e em destaque o
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e a
Modernização do Estado.
 
 

OBJETIVOS:
 

1- Proposição de ações estratégicas ao Poder Executivo
Nacional com vista a contribuir na formulação de
Politicas Públicas que melhor responda ao atendimento
das prioridades nacionais. 
 

2 - Buscar o apoio e suporte da comunidade acadêmica,
a nível nacional, sob coordenação da ANE, em todos os
segmentos necessários.
 

3 - Buscar  formular a construção de estratégias de
desenvolvimento  para o país.
 

4 – Aumentar a interação e participação da sociedade na
identificação das ações estratégicas.
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BRASIL  

DO 

FUTURO

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ESTUDO:
Por ocasião dos estudos empreendidos para a
elaboração do trabalho, foram consideradas,
prioritariamente, as seguintes Áreas Estratégicas:
“Desenvolvimento Sustentável da Amazônia” e a
“Modernização do Estado”. 
 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO:
Para a elaboração do "Brasil do Futuro", foram criadas 06
(seis)Equipes de Planejamento, com a incumbência em
abordagem de temas no contexto das seguintes
Temáticas Globais:
 

1ª) Conjuntura Política Nacional
2ª) Conjuntura Econômica Nacional
3ª) Conjuntura Social Nacional
4ª) Conjuntura Científica Tecnológica Nacional
5ª) Conjuntura de Defesa
6ª) Conjuntura Ambiental 
 

FORMAÇÃO DAS EQUIPES:
As Equipes foram formadas por Membros Efetivos
Acadêmicos e, também, com a participação de
Personalidades de notório conhecimento e saber,
convidados pela Presidência da ANE.
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 T E M A

 R E F L E X Õ E S  S O B R E  
A  E C O N O M I A
N A C I O N A L  E

S U G E S T Õ E S  D E
P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S

A O  D E S E N V O L V I M E N T O
R E G I O N A L

COLABORADOR:
Acadêmico Benedito Dias Pereira

Cátedra 182

TEMÁTICA GLOBAL:
Conjuntura Econômica Nacional
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CENÁRIO

Ancorada em estrutura fundiária altamente concentrada
e em ambiente onde se dispersam unidades industriais
altamente oligopolizadas, nos decênios mais recentes, a
economia brasileira vem apresentando taxas de
crescimento positivas de produção, a despeito da
retração da atividade econômica em determinados anos.
Nesse contexto, seja no campo, seja nos espaços
urbanos, tendo como plataforma determinadas
condições teóricas, delineia-se convivência de domínio
de organizações extremamente competitivas sobre
pequenas unidades adotantes de níveis tecnológicos
relativamente defasados.
 

Ancorada nesse concerto, de forma genérica ou
modelada, a estruturação e os movimentos da economia
nacional se materializam em dois espaços, geralmente
disjuntos, onde em um deles se presencia elevada
taxa de crescimento da produção de múltiplas e
modernas atividades setoriais, enquanto o outro vivencia
módicos ou nulos movimentos expansionistas. Como
consequência, nos diversos espaços nacionais
naturalmente se consolidam expressivas desigualdades
regionais e pessoais de distribuição de renda,
complementadas por níveis apreciáveis de pobreza
absoluta.
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Outrossim, conquanto grande parte dos movimentos
ocorridos nos decênios mais recentes na economia
brasileira -fertilizados pelas políticas públicas então
implementadas, em especial nos períodos de
substituição de importação mais intensas- tenham sido
liderados pela crescente participação do estado na
economia, portanto, com forte inspiração keynesiana, a
configuração e os movimentos expansionistas
resultantes nitidamente se alicerçaram nos sinais e nos
valores do liberalismo e nas forças de mercado que lhes
são imanentes. 
 

Entretanto, como revelam os rastros históricos do modo
de produção da sociedade brasileira, naturalmente
indutores de assimetrias distributivas, determinadas
regiões crescem mais e/ou se desenvolvem muito mais
que outras. Enquanto, de modo geral, as mais
dinâmicas se habitam por organizações modernas, com
produção voltada para os mercados locais com maior
poder aquisitivo e para a comercialização internacional,
as outras regiões se povoam por pequenas unidades
familiares, usualmente portadoras de valores e
condutas distintos dos veiculados e induzidos pelo
modo de produção da sociedade brasileira.
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Nesses termos, como facilmente se depreende, se se
deseja priorizar o decrescimento das desigualdades
regionais e pessoais da distribuição de renda, além da
involução da pobreza absoluta imersa em várias regiões
do país, as políticas públicas devem adequadamente
conectar o caminho da próspera e célere expansão
econômica pavimentada pelas organizações que
apresentam maiores taxas de crescimento com as
trilhas onde lentamente caminham as pequenas
unidades com base familiar.
 

A partir desses elos ou convergências, as forças de
mercado seriam naturalmente fortalecidas por
apropriadas políticas públicas, valorizando ainda mais
as atividades dinâmicas e modernas. Contudo, por
lógico, essas políticas deveriam ser calibradas com
suficiente abrangência, de maneira a também envolver
ou abarcar as regiões que apresentam menor ou nulo
crescimento, assegurando-se expansão uniforme nos
vários espaços nacionais.
 

Portanto, como resultados dessas medidas, nucleadas
nas regiões mais dinâmicas, se materializariam
círculos virtuosos com crescente expansão de
desenvolvimento sustentável, contribuintes para o
decrescimento das desigualdades distributivas
regionais e  pessoais, ademais da contração da
pobreza absoluta.
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Além de se constituir em instigante debate acadêmico
ou teórico, essas medidas se constituem em
ferramentas estratégicas para a melhoria do bem estar
de grande parte das pessoas que não habitam o eixo
mais dinâmico das economias regionais distribuídas
pelo solo nacional.
 

De maneira complementar, entrementes, sem exibir
menor importância ou alcance para as pequenas
unidades (agropastoris, industriais, comerciais ou de
serviços), esses resultados poderiam ser 
 potencializados pela idealização e direcionamento de
políticas públicas, especificamente para a
modernização sustentável desses entes, que se
especializaram na produção de produtos alimentares
para a economia interna e outros bens ou serviços
relevantes.
 

Como efeitos concretos dessas políticas, ter-se-ia a
criação ou incremento de mercado para as unidades
mais dinâmicas, devidamente acompanhadas de
diretrizes, programas e ações de extensão rural
difusoras de novas tecnologias, voltadas para as
pequenas unidades, calcadas em vetores social e
ambientalmente sustentáveis.
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Assim sendo, podem ser idealizadas e empreendidas
diversas políticas públicas, para:
 

·  Rever o papel regulador do Estado, de maneira a se
fortalecer os principais eixos da economia moderna e
competitiva, reconhecendo-se a importância majoritária
da grande organização para a consolidação e ampliação
da economia de mercado, além da sua contribuição
estratégica para a geração de divisas externas através
da exportação; 
 

·  Remover os entraves burocráticos e normativos do
ambiente de negócios, de modo a se facilitar e se
incentivar os investimentos privados, especialmente no
contexto tributário;
 

·  Reformar o sistema tributário nacional, tendo como
meta o incremento da equidade distributiva, viabilizada
pela redução da carga fiscal incidente sobre todas as
unidades produtivas, entretanto, adotando-se menor
alíquota para as firmas com  escalas mais reduzidas,
especialmente aquelas que habitam setores mais
intensivos em mão de obra e que estejam localizadas
nas regiões com menor dinamismo;
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·  Promover mudanças na distribuição de recursos
resultantes do pacto federativo nacional, de forma a se
aumentar os valores distribuídos para os Estados e para
Municípios. Em outras palavras, alterar a distribuição
dos recursos oriundos do Fundo de Participação dos
Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), juntamente com mudanças no
modelo origem-destino definido pelas relações 
comerciais interestaduais envolvendo o ICMS;
 

.  Alterar o modelo dos eixos viários (rodoviários,
ferroviários e hidroviários) de modo que eles conciliem
a exportação com os incentivos à agroindustrialização e
à industrialização da economia nacional, contemplando,
assim, além da minimização dos custos de transportes
para exportação, a inclusão dos ambientes urbanos
internos com maior número de consumidores nos
itinerários desses eixos;
 

·   Identificar os elos entre os setores mais dinâmicos da
economia e as atividades que apresentam menores
taxas de crescimento, de maneira que os efeitos do
aumento daqueles transbordem para as organizações
menos dinâmicas;
 

·    Revigorar e ampliar o sistema nacional de difusão de
tecnologias, tanto no campo quanto nos espaços
urbanos, de modo que as pequenas unidades
(agropastoris e industriais) familiares se modernizem
por intermédio do aumento da produtividade e, em
paralelo, gerem mercado para os setores mais
dinâmicos;
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.   Fortalecer e estimular políticas regionais de
agroindustrialização das mercadorias primárias
localmente produzidas, especialmente na Amazônia e
no Semi-Árido do Nordeste;
 

·   Ampliar e consolidar políticas educacionais inibidoras
da emigração dos jovens do interior do país, edificadas
em modelo de educação com suporte em valores
críticos e na formação profissional competitiva;
 

·  Construir ou fortalecer grandes centros de
distribuição de mercadorias nos principais núcleos
urbanos de todas as unidades federativas, de modo a se
facilitar a comercialização da produção oriunda da
agricultura familiar;
 

·  Apoiar os modelos extrativos da Amazônia, nucleados
preponderantemente na agricultura familiar;
 

·   Reformar a Lei Kandir, de modo que ela se transforme
em vetor estratégico para o estímulo ou incentivo da
industrialização da economia interna;
 

·  Incentivar a recuperação de áreas degradadas pela
pecuária para serem ocupadas para o cultivo agrícola,
representando nova expansão da fronteira agrícola;
 

·  Encorajar e apoiar os mercados de sequestro de
carbono, de maneira a se ampliar e intensificar o uso de
tecnologias limpas, fortalecendo o desenvolvimento
sustentável.
 

 

20



T E M A

 P R O D U T I V I D A D E
N O  B R A S I L

TEMÁTICA GLOBAL:
Conjuntura  Política Nacional

Conjuntura  Econômica Nacional
Conjuntura  Social Nacional
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CENÁRIO

Nosso país é a oitava economia do mundo, em termos
de PIB. Num planeta, com quase 200 países, ser o
oitavo colocado não é nada mal. Quando olhamos, no
entanto, avaliações que envolvem métricas
qualitativas, e não quantitativas, aí ficamos devendo
bastante. No rol do IDH, por exemplo, ficamos abaixo
do número 50. 
No exame PISA, uma prova de avaliação global de
ensino de ciências, matemáticas e leitura, nossos
alunos são pessimamente avaliados. Mais de 60% dos
nossos estudantes não conseguem, sequer, terminar a
prova. Na última edição, com 70 países, nossos jovens
ficaram em 58º em leitura, 63º em matemática e 68%
em ciências.
Segundo dados da Confederação Internacional de
Robótica (IFR), o Brasil possui 10 robôs para cada 10
mil trabalhadores; a média global é de 74. Num
ranking entre 44 países que usam tecnologias desse
tipo, nosso país fica em 39º lugar.
Esses são alguns exemplos que explicam grande parte
das mazelas econômicas e sociais do Brasil, e que
passam pela questão da produtividade, o que acaba
nos deixando nessas posições nada auspiciosas. 
Dados da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), cruzados com informações da OCDE, apontam
que um trabalhador brasileiro leva 6 dias para produzir 
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algo comparável ao que um americano produz num
único dia e um alemão é quatro vezes mais produtivo que
um de nós.
As causas para tal situação são as mais variadas,
passando por: a) Educação; b) Deslocamento até o
trabalho; c) Falta de infraestrutura e d) Burocracias. Esse
estado de coisas provoca uma brutal diferenciação na
remuneração do trabalhador. Enquanto um americano
recebe U$ 100 mil anuais, um brasileiro recebe cerca de
U$ 23 mil.
Nosso país, infelizmente, desperdiçou uma
extraordinária oportunidade de aumentar a
produtividade quando da época do boom das
commodities, no início do século XXI.
Ali, com a China crescendo a velocidade média de 
10% a.a., como grande consumidora de commodities, os
preços das mesmas dispararam, o que nos ajudou a
crescer, com baixa inflação e desemprego. Ao mesmo
tempo que entravam bilhões de dólares em nosso país,
as reservas internacionais cresciam.
Os enormes fluxos de entrada de dólares para um país
podem colaborar sobremaneira para a elevação da
produtividade. Isso decorre, basicamente, pois as
importações se beneficiam com a valorização da moeda
local, o que estimularia o investimento em novas
máquinas e equipamentos que permitiriam a troca de um
parque industrial obsoleto por um mais moderno. 
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A TEORIA

 

Em linhas gerais, produtividade é uma forma de se
mensurar como empresas e trabalhadores
transformam os fatores de produção (terra, capital e
trabalho) em bens e serviços.
Admita, por simplificação, que na economia existam
somente dois fatores de produção:
mão de obra (N) e capital (K), sendo que a primeira é
variável e o segundo constante (fixo). Logo, a função de
produção desse país seria expressa por:                
                  Q = f (N,K), como K é fixo então Q = f(N)
 

Assim, o produto total da economia seria representado
por Q.
Produtividade média do trabalho, mão de obra, será
chamada de PMeN e a do capital de PMeK.
Matematicamente poderemos escrever como: 
                               PMeN = Q/N e PMeK = Q/K
 

Outro conceito microeconômico bastante relevante diz
respeito às produtividades marginais. Elas podem ser
assim expressas:
                           PMgT = ΔQ/ΔN e PMgK = ΔQ/ΔK
 

Matematicamente, podemos dizer que ambas são as
derivadas da função de produção, quando contínuas e
diferenciáveis.
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Explicando para um leigo, podemos nos auxiliar com a
tabela abaixo, onde analisamos as produtividades para o
fator de produção trabalho.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode-se notar, a produção aumenta até o sexto
trabalhador e depois começa a cair, obedecendo a
chamada lei dos rendimentos decrescentes.
Já, à medida em que vamos adicionando novas
trabalhadores, a PMeN também começa a cair e a PMgN
zera, depois ficando negativa.
 
PROPOSTAS PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DO
TRABALHADOR
Segundo relatório de março de 2018 do Banco Mundial,
a produtividade do trabalhador brasileiro cresce, em
média, 0,7% a.a., o que implica que nosso crescimento de
PIB, com tal figura, ficaria restrito a 1,8% a.a. Segundo o
relatório, hoje um trabalhador médio no Brasil é apenas
cerca de 17% mais produtivo do que há 20 anos. Entre
trabalhadores médios de países de alta renda, o aumento
no período foi de 34%.
 

25



 

Estudos alternativos, como da consultoria Oliver Wyman,
apontam que a produtividade do nosso trabalhador,
medida pelo índice PTF, regrediu ao ano de 1994.
É preciso mudar essa situação. Assim, o Governo precisa
implementar uma agenda de reformas macro e
microeconômicas, que permitam uma mudança na
produtividade do país.
Nossas propostas nesse sentido são:
1)  Abrir o país à concorrência estrangeira, para elevar a
competição – Nesse sentido, é preciso promover, sem
cautelas excessivas, o país a setores de alta tecnologia,
que podem colaborar com modernas técnicas
produtivas;
2)Estímulo à pesquisa científica e maior integração
global do país nos grandes centros de estudos mundiais
– Criar condições de acesso aos nossos pesquisadores
com convênios internacionais, além de incentivar os
centros de pesquisas já existentes a investirem
pesadamente em novos cientistas, com estímulo ao
doutorado no exterior;
3) Redução drástica do chamado custo Brasil, que
envolve a burocracia – Promover uma profunda reforma
tributária, para que se reverta essa guerra fiscal entre
estados, com prejuízos para muitos. Além disso é preciso
(re)criar um órgão (enxuto) que se dedique à
redução drástica da burocracia estatal, que dificulta o
desenvolvimento e encarece a produção no país,
inclusive na educação e formação técnica. É
preciso acabar com esse estigma de sermos um país
cartorial, onde se cria dificuldades para vendermos
facilidades, o que alimenta a corrupção;
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4)Investimentos pesados em educação, com foco no
ensino médio/técnico – O Governo deve priorizar a
educação fundamental e média e as escolas técnicas, que
permitem formação profissional importante para a
juventude, que está amargando elevado desemprego.
Nesse sentido, os investimentos em ensino superior (já
inchado por muitas IES) devem ser lateralizados,
salvaguardando as instituições já existentes;
5) Aperfeiçoamento da reforma trabalhista – A reforma
conduzida pelo governo Temer teve pontos interessantes,
mas é preciso ir além. Nesse sentido, o ideal é que se
mantenha os acordos entre patrões e empregados e a
questão sindical deve ser discutida para que se reduza a
“indústria dos sindicatos”, inclusive patronais, mas se
rediscuta aspectos que possam ajudar aos trabalhadores a
serem mais produtivos;
6) Reformulação do BNDES, utilização de bancos privados
e mercado de capitais como financiadores de
infraestrutura, incluindo fintechs – O BNDES, infelizmente,
foi usado politicamente como banco de apadrinhamento
político nos governos recentes, como deslindou a
operação Lava Jato. Nesse sentido, o BNDES deveria
mudar as regras de financiamento, via TLP, e o governo
deveria incentivar que as grandes empresas passem a se
utilizar de financiamento via mercado de capitais (IPO na
bolsa de valores) para grandes projetos de infraestrutura
(setores diversos), bem como incentivar que pequenos
empresários busquem fintechs para angariar capital.
Nosso pensamento é que o Governo consiga mitigar essa
deterioração em curso ao longo do seu mandato e prepare
um salto para a próximo década, caso adote, pelo menos
parcialmente, as propostas acima elencadas.
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CENÁRIO

A supra-territorialidade ambiental é um conceito que
tende a cosmopolita e a Amazônia está na agenda
global. Cresce a ideia de que o desenvolvimento, mal
conduzido ou mal controlado sob a perspectiva
ambiental, compromete o futuro do patrimônio natural
amazônico e alimenta o questionamento do conceito de
soberania, ao menos em tópicos vistos como críticos,
ambientais e do clima.
 

Apesar de carente de estudo, a conexão do
desmatamento com o clima já pesa na sensibilidade
mundial e acabará induzindo pressões políticas e
econômicas - embargos, selo verde, tributação e
certificações restritivas , criando polêmica e
contenciosos.
 

O problema fundamental pode ser assim resumido: a
sensatez ecológico-econômica é tumultuada pelo
confronto entre a conveniência da natureza e os
interesses do homem. Como é
inviável mudar a conveniência da natureza, o
desenvolvimento correto deve conciliar os interesses
do homem procurando respeitar as limitações que
protejam o eco-sistema da deterioração irreversível e
reduzam sua influência sobre o clima. Um desafio para a
condução política do país, com democracia e
liberalismo econômico. 
 

 

29



A dimensão da realidade ainda depende de pesquisa e
análise criteriosa, mas já é consenso ser conveniente o
respeito a quesitos da sustentabilidade ambiental. No
Brasil este preceito enfrenta três dificuldades:
 

1ª) a insuficiência de conhecimento científico que
alicerçasse com racionalidade imperativa o
disciplinamento adequado ao equilíbrio ecológico-
econômico; 
 

2) a pressão sobre a condução política (legislação) e
administrativa exercida por interesses econômicos e
sociais visando o imediato, a revelia das conseqüências
ambientais e climáticas no maior prazo; e 
 

3ª) a fragilidade material e humana - não raro associada
à corrupção - das instituições responsáveis pelo
monitoramento, controle e repressão das atividades não
autorizadas ou já definidas como ilegais.
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ORIENTAÇÃO

Em sua interferência na condução do desenvolvimento da
Amazônia e na formulação da legislação adequada à
sustentabilidade ambiental o Governo observará a
orientação abaixo.
 

As instituições de pesquisa (INPA, Museu EmÍlio Goeldi,
Universidades e demais instituições vocacionados para a
região) deverão produzir o conhecimento que sinalize
quais são a(s) atividade(s) econômica(s) que melhor se
adequam às peculiaridades dos vários eco-sistemas sub-
regionais - e as que mais os agridem. O incentivo público
(financiamentos, subsídios, desonerações...) apoiará
apenas os empreendimentos conciliáveis com os eco-
sistemas da sub-região onde se pretenda implantá-los. 
Essa orientação se estende ao investimento público em
infra-estrutura. Em destaque: onde viável, a hidrovia deve
prevalecer sobre a rodovia, que, além do alto custo da
construção e manutenção na selva amazônica, incentiva a
ocupação desordenada e marginalizada, sem apoio
público e cuja produção se restringe à sobrevivência local. 
 

A Amazônia é permeável a delitos de toda ordem. No
tocante à natureza, em destaque o desmatamento para a
exploração da madeira, as queimadas ou desmatamento
para amplidão da agricultura e pecuária e o garimpo ilegal,
à revelia da racionalidade citada acima. A repressão a essas
atividades vem sendo precária. 
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É preciso incrementar o desempenho das instituições
com atribuições incidentes na região, de
monitoramento, controle e repressão a delitos - IBAMA,
FUNAI, INCRA -, dotando-as com pessoal e meios
adequados à extensão e complexidade amazônica. E
dotando-as de legislação que as oriente e apoie.Insere-
se neste complexo o Sistema de Vigilância da Amazônia
-SIVAM, que foi implantado, mas cuja eficiência plena
acontece apenas no controle do espaço aéreo e na
segurança da navegação aérea. Há que intensificar a
cooperação entre o sensoriamento do SIVAM e as
instituições responsáveis pelo monitoramento e
controle ambiental. 
 

Embora destinadas ao controle das fronteiras e à
segurança e ordem interna, as Forças Armadas e os
sistemas policiais também devem cooperar com as
instituições de monitoramento e repressão dos delitos. 
O comentado sobre o SIVAM se aplica ao Sistema de
Monitoramento e Controle das Fronteiras / SISFRON.
 

Finalmente, um tema-problema: a questão indígena
também se insere no quadro do desenvolvimento da
Amazônia. É inexorável a inserção dos povos indígenas
no mundo civilizado, ao longo do tempo. O indígena faz
parte de seu eco-sistema e há que conduzir essa
evolução sem traumas que atropelem as peculiaridades
culturais não impeditivas do desenvolvimento regional.
Além de ser uma questão humanitária, sua incorporação
cuidadosa e ponderada evitará críticas internacionais e
de organizações de direitos humanos, em geral sem
base consistente, mas incômodas.
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CONCLUSÃO

O destino da Amazônia brasileira não será o de
santuário à margem do desenvolvimento e da
civilização, como pretende o eco-fanatismo brasileiro e
global - hipótese que a essa altura já seria inviável. Mas
também não pode ser pautado pela permissividade
tolerante que atende interesses, em detrimento radial e
irreversível da natureza. 
 

Como todo direito, o direito brasileiro ao uso soberano
do imenso espaço amazônico e de seus
recursos, conferidos ao Brasil pela história, não existe e
não se impõe no voluntarismo vazio, na vontade
abstrata. Cabe ao Brasil promover e controlar o
desenvolvimento de sua Amazônia minimizando os
danos ambientais que prejudiquem o país, seus
vizinhos também amazônicos (não existem fronteiras
ambientais) e o mundo, credenciando-se assim ao
respeito global. 
 

Na, questão ambiental o Governo entende que a
melhor defesa da soberania, sem atribulações e
controvérsias, é o equilíbrio sensato entre
desenvolvimento e sustentabilidade ambiental.
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1 -INTRODUÇÃO

A percepção do que é e representa o saneamento está
sempre muito associada aos serviços de água e esgoto, os
quais parecem resumir e assumir o que é o saneamento
básico. Neste texto, além de trazer da legislação a
definição do que é saneamento básico, se apresentará uma
proposição de medidas que possam contribuir para tornar
o futuro do saneamento mais previsível e gerenciável,
utilizando dados e informações disponíveis em relatórios
públicos de origem governamental ou não. A importância
do fortalecimento de fatores institucionais conhecidos e
pouco utilizados de forma integrada é o que se pode
considerar como resultado global deste texto.
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2 - FATORES

INSTITUCIONAIS DO

SANEAMENTO

Os cinco fatores ditos institucionais utilizados como
referência para avaliar e propor contribuições para
melhorar a gestão dos serviços de saneamento básico,
são conhecidos dos gestores públicos e dos
formuladores de políticas econômicas, sociais e
ambientais. A integração ou não desses fatores em
torno do objetivo central que é universalizar os
serviços com atendimento de qualidade, é o grande
desafio de gestão há algum tempo. Com base em
dados e informações de 15 anos de avaliação dos
serviços, se fará neste capítulo um resumo de
resultados e situações como se verá.
 

36



 

Figura 01 – Fatores básicos para avaliação do 
panorama do saneamento
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2.1 - LEGISLAÇÃO

Desde a promulgação da Constituição Federal – CF em
1988, o setor de saneamento fala em não haver um
arcabouço legal capaz de transmitir segurança jurídica
para a prestação dos serviços por agentes públicos e,
principalmente, privados. Em termos de dispositivos
legais com valor jurídico ou normativo, existem muitos.
Parece haver mais insegurança administrativa e
política devido a atitudes de gestores incapazes ou
ideologicamente orientados para usar ou não os
dispositivos existentes, que falta de segurança
jurídica. Sem dúvidas o aperfeiçoamento da legislação
é necessário, porém, mais que isso, não ter gestores,
políticos e outros agentes público capazes de aplica-la
a favor de soluções sustentáveis de gestão é o que
parece ser a causa maior das deficiências.
 

A CF de 1988 contemplou o saneamento básico nos
Artigos adiante citados:
- Art. 21. Compete à União: IX - elaborar e executar
planos nacionais e regionais de ordenação do território
e de desenvolvimento econômico e social; XX - instituir
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitação, saneamento básico e transportes urbanos;
- Art. 23. É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios: 
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IX - promover programas de construção de moradias e
a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico;
- Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de
outras atribuições, nos termos da lei:
IV - participar da formulação da política e da execução
das ações de saneamento básico;
Além do estabelecido na CF, vale-se da lei nº
11.445/2007 para trazer a definição de saneamento
básico, conforme se lê:
  “Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - saneamento básico: conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável;
b) esgotamento sanitário;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas”
Feita a referência básica a lei do saneamento, pode-se
relacionar um bom número de dispositivos que
retratam a quantidade e inter relação de leis que
envolvem direta e indiretamente o serviço de
saneamento básico, como se vê a seguir:
- Lei nº 6.938/1981: dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente;
- Lei nº8.080/1990: criou o Sistema Único de Saúde
(SUS); 
- Lei nº 8.666/1993: normas para licitações e contratos
da Administração Pública;
- Lei nº 8.987/1995: concessão e permissão da
prestação de serviços públicos;
- Lei nº9.433/1997: Política Nacional de Recursos
Hídricos. 
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- Lei 10.257/2001; instituiu o Estatuto das Cidades; 
- Lei nº10.257/2001: saneamento básico no rol de
atribuições da política urbana;
- Decreto nº 4.665/2003: criação do Ministério das
Cidades[1]; 
- Lei nº 11.079/2004: licitação e contratação de PPP
pela administração pública;
- Resolução nº 357/2005, CONAMA – Conselho
Nacional de Meio Ambiente: Dispõe sobre a
classificação dos corpos de água;
- Lei nº 11.107/2005; normas gerais de contratação de
consórcios públicos;
- Lei nº 11.445/2007: Lei de Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Básico (LDNSB);
- Decreto nº 7.217/2010: regulamenta a Lei nº
11.445/2007;
- Decreto nº 7.404/10: regulamenta a Lei nº
12.305/2010;
- Lei nº 12.305/2010: instituiu a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS);
- Portaria nº 2.914/2011: procedimentos de controle e
de vigilância da qualidade da água para consumo
humano e seu padrão de potabilidade. Incluída na
Portaria de Consolidação nº 05 de outubro de 2017;
- Resolução nº 430/2011, CONAMA: complementa e
altera a Resolução nº357/2005;
- Lei nº 13.308/2016: altera a Lei nº 11.445/2007 para
manutenção preventiva das redes de drenagem
pluvial;
 

[1] Medida Provisória nº 870/2019: Ministério das Cidades e o Ministério
da Integração Nacional ficaram transformados no Ministério do
Desenvolvimento Regional – MDR
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- Lei nº 13.303/2016: lei das estatais;
- Lei nº 13.529/2017: Fundo de Apoio à Estruturação e
ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e
Parcerias Público-Privadas da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (FEP);
- Decreto nº 9.203/2017: Estratégia Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (ENDES) 2020-
2031;
- Medida Provisória nº 868; altera a Lei nº 9.984, de 21
de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de
Águas competência para editar normas de referência
nacionais sobre o serviço de saneamento e outras
alterações na lei nº 11.445/2007. Esta MP está sob
forte debate e poderá se extinguir em 03.06.2018 caso
as reações a ela sejam absorvidas pelo Congresso
Nacional.
Além desta extensa relação de dispositivos legais de
cunho Federal, os Estados e Municípios tem suas
legislações específicas aplicadas – no limite de
suas competências constitucionais – às áreas de meio
ambiente, recursos hídricos e regulação e gestão dos
serviços. Aparentemente, há leis e normas que
atingem aspectos gerais do setor e alguns específicos.
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2.2 - GESTÃO

Os dados e informações citados são do período
2007/2017, considerando que o PAC – Programa de
Aceleração do Crescimento e a 11.445 foram iniciados
em 2007 e 2017, é o ano da última edição do SNIS –
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento.

2.2.1 - ABASTECIMENTO DE

ÁGUA E ESGOTAMENTO

SANITÁRIO

Os serviços são geridos hoje por organizações
públicas ou privadas e tem sua prestação feita de
forma:
 

A – Centralizada: quando o poder municipal faz a
gestão diretamente dos serviços de saneamento por
intermédio de autarquias; órgãos da administração
direta e indireta;
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B – Descentralizada: quando o titular(2)dos serviços
autoriza a delegação da prestação dos serviços por
meio de contratos de concessão, para operador
privado, ou de programa, para CESBs e por meio de
consórcios públicos. 
Os tipos de prestadores de serviços, conforme o SNIS,
classificam-se em:
- Regional: CESBs; órgãos de direito privado com
contrato de programa.
- Microrregional: atende a mais de um município, de
direito privado (empresas) ou de direito público
(autarquias ou consórcios municipais).
- Local –Direito Público: departamentos, secretarias,
autarquias municipais.
- Local –Direito Privado: empresas municipais e
sociedades de economias mistas municipais.
- Local – Empresa Privada: empresas privadas com
contrato de concessão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em 2013 que a gestão dos
serviços de saneamento deve ser compartilhada entre Estados e
municípios em regiões metropolitanas e microrregiões. Esta decisão dá
prevalência ao entendimento que vinha sendo defendido pelas
companhias estaduais de saneamento de que nos casos de serviços
compartilhados por mais de um município a titularidade deixa de ser
exclusivamente municipal. Assim, excetuando-se o julgado na ADI
1842/RJ.
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A participação dos tipos de prestadores por
municípios atendidos, conforme o Panorama do
Saneamento-ABCON/SINDCON(3), indica que 27% dos
municípios são atendidos por prestadores Locais
Públicos e Microrregionais, 71% por CESBs e 2%
Empresas Privadas com contratos de concessões
plenas. Considerando concessões parciais,
subconcessões, subdelegações e PPPs, as empresas
privadas atuam em 6% dos municípios brasileiros.
Os indicadores a seguir não indicam que um
determinado tipo de operador é melhor que o outro,
entretanto, se constata o esgotamento do modelo das
CESBs segundo o modelo PLANASA – Plano Nacional
de Saneamento(1971)/BNH – Banco Nacional de
Habitação, pela estagnação ou redução de índices e
lenta diminuição de déficits.
Em 2007, os operadores regionais tinham os menores
índices de população total atendida com rede de água,
77,8% e urbana, 92,9%, enquanto os maiores índices
estavam com operadores municipais de direito
privado, 98,9% para população total e 99,5% para a
urbana. Em 2017, os operadores regionais seguiam
com o menores índices de 79,9% e 90,7% para
populações total e urbana respectivamente.
 

 

 

 

 

(3) Panorama publicado anualmente pela ABCON – Associação
das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Saneamento
Básico e SINDCON – Sindicato das Concessionárias. Edição 2018.
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Os maiores valores eram de operador municipal de
direito privado com 96,8% para população total e de
operador microrregional para a urbana, com 98,5%. 
Já para coleta de esgoto, operadores regionais tinham
em 2007 o índice de população total atendida de
35,3% e 42,4% para a urbana respectivamente. Os
maiores indicadores foram de operadores municipais
de direito público, com 73,4% e 79% para populações
total e urbana. Em 2017 os menores índices eram de
operadores regionais que avançaram para valores de
44,5% da população total e 52,5% para a urbana. Os
maiores valores eram de operadores municipais de
direito privado com 77,6% e 79,9% para total e urbana,
indicando também avanços. 
Quando se fala de tratamento de esgoto em 2007, o
menor índice era dos municipais de direito público
com 25,1% e o maior valor era 43% nos
microrregionais. O menor valor em 2017 era 44,7% dos
operadores regionais e o maior 74,9% dos
microrregionais. Ou seja, também ocorreu avanço.
Quanto ao nível de atendimento populacional e por
região, se verificou que para o Brasil em relação a
abastecimento de água, na população total houve
aumento de 80,9% para 83,50%, já para a população
urbana teve redução de 94,2% para 93%, entre 2007 e
2017. Neste período a coleta de esgoto saiu de 42%
para 52,4% em relação a população total e 49,10% para
60,2% na urbana, com crescimento relevante. O índice
de tratamento subiu de 32,5% para 46% nos sistemas
existentes. 
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Por região, a Norte apresentou em 2007 e 2017 os
menores índices de população atendida com água em
áreas urbanas, no valor de 64,2% e 70%, apesar
do avanço. Os maiores valores foram para as região
Sul, onde se registrou 99,5% e 98,4%, porém com
redução. 
Regionalmente o menor índice de coleta de esgotos
em 2007 estava no Norte, 6,2%, e o maior no Sudeste
com 70,8%; em 2017 a situação era o menor ainda no
Norte, 13% e maior novamente no Sudeste, 83,2% com
aumento em ambos os casos. Para o tratamento de
esgotos o Norte e o Centro – Oeste apresentaram os
menores valores em 2007, 9,6% e 41,8%, com elevação
em 2017 para 22,6% e 52%. Uma pergunta que
normalmente não pode ser respondida só com a
avaliação do SNIS é se o atendimento com água e
esgotamento sanitário é satisfatório? É contínuo? É
regular e seguro quanto a qualidade da água? Com
base na Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio –
PNAD, os conceitos de atendimento adequado,
precário e sem atendimento são relevantes, como se
verá e tem mais a ver com a realidade das cidades e
regiões.
Com atendimento adequado que é ter fornecimento de
água potável por rede de distribuição ou poço,
nascente ou cisterna, com canalização interna, em
qualquer caso sem intermitências, havia 57,7% da
população em 2007. Ora, o SNIS mostra 83,5%.
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O que isto significa? Que há rede de água, mas não há
fornecimento para todos os imóveis e nem há
regularidade.
Com atendimento precário que é ter fornecimento de
água por rede e poço ou nascente, incluindo-se a
parcela de domicílios que não possuem canalização
interna, recebem água fora dos padrões de
potabilidade e tem intermitência. Além disso usam
cisterna para água de chuva com água sem segurança
sanitária e, ou, em quantidade insuficiente para a
proteção à saúde, usando reservatório abastecido
por carro pipa, havia 39,6%.
Sem qualquer tipo de atendimento em 2017 havia
2,7% ou cerca de 5,7 milhões de pessoas que todos os
dias buscam água para suas necessidades de alguma
forma, normalmente degradante. Esta é uma realidade
que o SNIS não mostra, mas os Planos de Saneamento
devem mostrar.
No mesmo diapasão, quanto a esgotamento sanitário,
em 2017, se o SNIS indicava 60,2% de atendimento, a
PNAD mostrava apenas 48% da população total com
atendimento adequado servido de coleta de esgotos
com tratamento e uso de fossa séptica(4).
Para atendimento precário que é coleta de esgotos,
não seguida de tratamento e uso de fossa rudimentar,
o índice era 48,7%. Aproximadamente 6,7 milhões de
pessoas sem atendimento de esgotamento sanitário
de nenhum tipo ou 3,3%.
 

(4)Por “fossa séptica” pressupõe-se a “fossa séptica sucedida por pós-
tratamento ou unidade de disposição final, adequadamente projetada e
construída”
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Adicionado ao atendimento precário é uma situação
grave de falta de serviços, má operação e má gestão
em todos os níveis da cadeia social, econômica e
jurídica envolvida.
A qualidade da água distribuída, pelo Sistema de
Informação de Vigilância da Qualidade da Água para
Consumo Humano – SISÁGUA, em 2017, 6,0% dos
municípios brasileiros tiveram amostras com presença
de Escherichia coli (E. coli)(5)na água distribuída
superior a 1,0%. O Nordeste possuía o maior
percentual de municípios em desconformidade,
apesar da redução de 14,5%, em 2014, para 14,0%
em 2017. Na região Norte aumentou de 1,1% em 2014
para 5,5% em 2017.
De acordo com o Plano Nacional de Saneamento
Básico – PLANSAB, que retrata a realidade nacional
com base em pesquisas mais realistas, outra situação
que pouco se fala é o acesso a instalações
hidrossanitárias ou ter uma privada ou banheiro para
uso exclusivo dos moradores de um domicílio. Isto não
se relaciona diretamente com a prestação dos serviços
por operadores públicos ou privados, mas pode ser
uma consequência da eficiência deles caso implantem
mais sistemas de esgotamento sanitário.
A evolução do setor entre 2007 e 2017 pode ser
avaliada sob alguns indicadores tais como: suficiência
de caixa com aumento de 7,7 p.p.; investimentos totais
realizados cresceram 158,7%; despesa total dos 
 

(5) Bactéria bacilar Gram-negativa que se encontra normalmente no trato
gastrointestinal inferior dos organismos de sangue
quente(endométricos).
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serviços por m3 faturado elevou-se em 85,5%; tarifa
média de água e esgotos aumentou 94,1%; o número
de unidades residenciais ativas com água aumentou
37,7% e com esgoto 61,3%; a extensão de rede de água
elevou-se em 39,8% e a de esgoto em 69,7%.
 

 

 
2.2.2 - LIMPEZA URBANA E

MANEJO DE RESÍDUOS

SÓLIDOS (RSU)

O crescimento acelerado e desordenado das cidades
brasileiras, associado ao consumo, em larga escala, de
produtos industrializados e descartáveis, tem
causado um aumento excessivo na quantidade de
resíduos sólidos domiciliares das áreas urbanas e
rurais. A coleta e destinação final ambientalmente
adequada desses resíduos implicam no manejo
correto dos mesmos e, consequentemente, na
ampliação do acesso ao atendimento adequado e na
redução do déficit de cobertura regular dos serviços. 
A administração pública direta – através de suas
secretarias, departamentos, coordenadorias ou
setores –  se constitui como a natureza jurídica mais
presente nos órgãos gestores desses serviços.
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A partir da informação dos 3.556 participantes do
SNIS-RS/2017, constata-se que esta natureza jurídica
abarca 93,9% do total de municípios, resultado muito
próximo ao do ano passado, que foi de 93,7%. O perfil
dos demais prestadores de serviços está distribuído
em 2,0% de autarquias municipais, 3,2% de empresas
públicas municipais e 0,9% de sociedades de
economia mistas com administração municipal. Ou
seja, 100% administrados por Prefeituras, embora
haja casos de tratamento, coleta e transporte
terceirizados e algumas poucas PPPs.
O setor de RSU tem levado a alguns arranjos diferentes
de prestação dos serviços, os quais podem ser
maneiras de reduzir custos e aumentar/criar receitas
para dar sustentabilidade aos serviços. Há, 56,2% dos
órgãos gestores atuando só na limpeza e manejo dos
resíduos sólidos; 7,6% acrescentam serviços como
abastecimento de água, 5,0% esgotamento sanitário,
9,1% abastecimento de água e esgotamento sanitário,
10,5% drenagem urbana, 1,8% abastecimento de água
e drenagem urbana, 5,1% abastecimento de água e
esgotamento sanitário e drenagem urbana e 4,7%
esgotamento sanitário e drenagem urbana.
Considerando o artigo 9º da PNRS, a gestão de
resíduos domiciliares deve ser pensada desde a
redução do desperdício da produção de alimentos,
passando por um consumo mais sustentável, a
segregação dos resíduos na fonte e tratamento
que busque cada vez mais a reciclagem, recuperação
de massa e energia dos resíduos, destinando à
disposição final rejeitos ambientalmente adequados,
atendendo a economia circular.
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Considerando o artigo 9º da PNRS, a gestão de resíduos
domiciliares deve ser pensada desde a redução do
desperdício da produção de alimentos, passando por um
consumo mais sustentável, a segregação dos resíduos na
fonte e tratamento que busque cada vez mais a
reciclagem, recuperação de massa e energia dos
resíduos, destinando à disposição final rejeitos
ambientalmente adequados, atendendo a economia
circular.
Contudo, o Brasil ainda direciona majoritariamente seus
resíduos domiciliares a locais de disposição final no solo,
seja ele adequado ou não, realizando o
gerenciamento dos resíduos fundamentalmente por meio
da coleta e sua disposição final sem maior controle,
sendo a principal responsável pelas emissões de metano
no setor, pelo fato de sua gestão ser baseada no
aterramento dos resíduos in natura, ocorrendo a
decomposição anaeróbia dos materiais orgânicos
presentes e consequentemente, geração de CH4. Com
base nisso, a gestão integrada de resíduos
domiciliares, baseada no princípio da economia circular,
tem possibilidade de ser uma importante aliada na
redução das  emissões de GEE (gases de efeito estufa).
As soluções e práticas de afastamento de resíduos
sólidos domiciliares no Brasil, segundo a PNAD-Contínua
2017, indicam que 82,9% dos domicílios são atendidos
por coleta direta dos resíduos sólidos domiciliares, 7,9%
são atendidos por coleta indireta e os demais não são
atendidos por serviço de coleta regular de resíduos
sólidos. Quanto ao déficit, os percentuais seguem mais
elevados nas regiões Norte e Nordeste, onde 2,9% dos
domicílios não são atendidos com coleta de resíduos
sólidos domiciliares. 
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Em termos absolutos, a região Nordeste possui o maior
déficit no atendimento, identificado em mais de 412 mil
domicílios. A destinação final de resíduos sólidos em
lixões é uma realidade nos municípios brasileiros.
Entretanto, houve diminuição no percentual de
municípios que destinam seus resíduos sólidos de
maneira ambientalmente inadequada no período
analisado. Em 2010, 70,8% dos municípios destinavam
seus resíduos sólidos domiciliares a lixões/aterro
controlado, em 2016, o percentual caiu para 59,3%. Sobre
os municípios que destinam seus resíduos de maneira
ambientalmente adequada, em 2010, o percentual era de
apenas 29,2% e, em 2016 progrediu para 40,7%.
Muitos municípios ainda destinam seus resíduos sólidos
para lixão/aterro controlado, porém esse número baixou
entre 2010 e 2016, de 3.939 para 3.301 municípios.
Observou-se também um aumento na disposição final em
aterros sanitários no período analisado, de 1.626 para
2.269 municípios.
O PLANSAB também avaliou o serviço de limpeza urbana
e manejo dos resíduos sólidos a partir do que pesquisou 
o IBGE, apresentando as seguintes situações para 2017:
64,9% da população com atendimento adequado cujas
características são coleta direta ou indireta com
frequência mínima de uma vez por semana e destinação
final ambientalmente adequada dos resíduos; 25,1% com
atendimento precário que é coleta direta ou indireta com
frequência que não seja de, pelo menos, uma vez por
semana e com destinação final ambientalmente
inadequada dos resíduos e os 10% restantes não tem
nenhum atendimento regular.
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2.2.3 - MANEJO E DRENAGEM

DAS ÁGUAS PLUVIAIS

URBANAS

A drenagem urbana tem ficado à margem de muitas
ações públicas para melhorar a qualidade de vida nas
cidades, porém, quando chove, ocorrem alagamentos,
inundações, enchentes, queda de barreiras e danos de
todo tipo, fazendo com que então, nos desastres, a
drenagem seja lembrada.
No SNIS até 2015, os prestadores de serviço municipais
na quase totalidade, participaram dessa coleta de dados
representando 3.733 municípios (67,0% dos municípios
brasileiros) ou 83,8% da população urbana brasileira.
Este número indica uma tendência positiva das
Prefeituras começarem a conhecer melhor seus
sistemas e planejar ações estratégicas.
Na maioria dos municípios a gestão dos serviços é
realizada pela administração direta municipal, isto é,
pela própria prefeitura. De maneira geral, não existe uma
entidade específica responsável pela prestação dos
serviços, como ocorre,  por exemplo, com os serviços de
água e esgotos. Além disso, algumas obras, sobretudo
de macrodrenagem, são de responsabilidade dos
estados.
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A caracterização global dos sistemas de águas pluviais
no SNIS-AP(6) 2017, revelou a ocorrência
de dois tipos principais de sistemas: exclusivo (apenas
águas pluviais) e unitário (águas pluviais misturadas
com esgoto sanitário), destes, 1.932 municípios (51,8%)
declararam possuir sistema exclusivo, 891(23,9%)
disseram possuir sistema unitário, 243(6,5%) afirmaram
possuir outros tipos de sistemas, e 667(17,9%)
informaram não possuir sistema de drenagem. 
Os impactos positivos ou negativos da drenagem são
avaliados pelo nível dos danos causados a vida das
pessoas e cidades em decorrência de eventos cuja
origem está nas bacias hidrográficas rurais e/ou
urbanas. Nas precipitações, as águas pluviais escoam
e/ou se acumulam nos espaços disponíveis,
independente do sistema de drenagem local, original ou
antropicamente alterado, estar ou não adequado. 
A cada evento, os benefícios e/ou prejuízos são maiores
ou menores em função não apenas da intensidade e da
duração da precipitação, mas também em função das
características das bacias hidrográficas, inclusive as
associadas ao uso e ocupação do solo, das quais fazem
parte as características advindas com a urbanização.
 

 

 

 

(6) Águas Pluviais

54



 

Entre 2013 a 2017, 50,9% dos municípios registraram
enxurradas, inundações ou alagamentos.
Nas regiões Sul, Norte e Sudeste houve mais municípios
atingidos, 70,5%, 53,1% e 50,9%, respectivamente.
Em relação ao percentual de domicílios sujeitos a risco
de inundação na área urbana, as regiões Norte e Sul
apresentaram os maiores índices nessa situação, com
5,2% e 4,4%, respectivamente. Isso pode ser reflexo das
condições específicas das bacias hidrográficas dessas
regiões, mais suscetíveis às inundações.
A quantidade de pessoas desalojadas ou desabrigadas
em decorrência de eventos hidrológicos ocorridos na
área urbana, entre 2013/2017, pode ser vista no registro
das maiores quantidades de pessoas atingidas nas
regiões Norte e Sul, com 450.778 e 447.907 pessoas,
respectivamente, e para o número total de 1.314.557
pessoas em todo o País. O índice de óbitos em
decorrência de eventos hidrológicos impactantes
ocorridos na área urbana, por cem mil habitantes de
2013 a 2017, mostra que a região com maior índice foi a
Norte com 0,19 óbitos por cem mil habitantes.
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2.2.4 - PLANEJAMENTO

Poderia se pensar em resumir este capítulo à existência
quantitativa de planos de saneamento ou não,
entretanto, tal consideração levaria a supor que ter um
plano é condição suficiente para que o serviço não só
cumpra a lei, como também tenha uma gestão que possa
atender a meta final de universalização com
atendimento aos indicadores de cobertura, qualidade
do serviço, capacidade de investimento e de
pagamentos. Em suma, seria como desprezar a
importância da gestão em seu amplo sentido, em favor
da singela, porém necessária, existência de um plano de
saneamento básico.
Em termos de planos de saneamento existentes se
registra principalmente o PLANSAB – Plano Nacional de
Saneamento Básico, de 2013 e vários PMSB – Plano
Municipal de Saneamento Básico elaborados pelas
Prefeituras.
Segundo dados apresentados pela ABES(2016), 65% do
municípios não possuem PMSB, o que representa um
grave empecilho para que se possa trabalhar com base
em planejamento de longo prazo e ter metas que
possam ser gerenciadas pelo titular do serviço, com a
adequada fiscalização pelas agências reguladoras.
Neste ponto então, é muito importante reiterar, que se a
existência do PMSB não garante boa prestação dos
serviços, mais prejudicial é não possuir este instrumento
de gestão.
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Em termos práticos, não ter o PMSB ainda é empecilho
para que se obtenha financiamentos no Governo Federal.
Mesmo com alguns incentivos de Governos Estaduais e
do Governo Federal, muitos municípios não fizeram seus
planos e a meta agora é o ano de 2020. Ter os planos
municipais é uma das melhores formas de fazer funcionar
o ciclo gestão x planejamento x regulação.
A Lei nº11.445/2007 nas definições citadas
anteriormente, estabelece a regulação da prestação de
serviços de saneamento básico, condicionando a validade
dos contratos, que tenham por objeto a prestação de
serviços públicos de saneamento básico, a existência de
entidade de regulação e normas de regulação, que devem
necessariamente observar a política e o Plano Municipal
de Saneamento Básico (PMSB).

2.2.5 - INVESTIMENTOS

Muito se fala e há anos, sobre a falta de investimentos
em saneamento. A questão é falta, ineficiência na
aplicação o dimensionamento inadequado da
necessidade? Só como introdução, sabe-se que nos
últimos dez anos, em que pese dificuldades
para captação, desembolso e aplicação adequada de
recursos do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, houve aumento de mais de 200% entre o que
foi movimentado desde 2007 em todo Brasil nas obras
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
e o que se aplicou até 2017.
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Desde o PLANASA, as principais fontes de investimentos
para o setor de saneamento básico são: I)recursos
extraorçamentários ou recursos onerosos, originados de:
a) fundos financiadores, como o FGTS, e Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT; b) recursos próprios de
instituições financeiras como BNDES; c) recursos do
mercado, no caso do saneamento, captados por meio de
emissão de debêntures pelos titulares dos projetos (fonte
mais recente). II) recursos do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social da União - OGU, consignados na Lei
Orçamentária Anual (LOA) chamados recursos não
onerosos; III) recursos provenientes de orçamentos
próprios dos estados e dos municípios; IV) recursos
provenientes de empréstimos internacionais, contraídos
junto às agências multilaterais de crédito, tais como o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o
Banco Mundial (BIRD); e V) recursos próprios dos
prestadores de serviços.
Na metodologia de contabilização dos investimentos, os
gastos são classificados em valores comprometidos e
valores desembolsados. Os comprometidos são
investimentos futuros compromissados pelo Governo
Federal em saneamento, e correspondem aos
contratos de empréstimo, no caso de recursos onerosos, e
aos valores empenhados, no caso de recursos não
onerosos. Os desembolsados correspondem aos
recursos financeiros já efetivamente disponibilizados nas
contas correntes dos empreendimentos, e estão,
portanto, associados à execução física dos mesmos.
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Para avaliar o desempenho dos investimentos no setor, se
utilizará o período 2003/2017 conforme a revisão do
PLANSAB. A Tabela 1 apresenta os valores investidos por
destinação.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 1,nota-se a grande diferença entre os
investimentos em água e esgotos contra drenagem e
resíduos sólidos, embora os dois primeiros estejam
próximos. Ainda em forma de dados agrupados, vale
observar o que a Tabela 2 revela adiante. Tabela 2
– Valores investidos por origem dos recursos entre 2003 e
2017
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Pela Tabela 2 há pouca diferença entre valores das fontes
de recursos e que as outras fontes somadas superam
ambas as demais individualmente. A maior parcela
dessas fonte é de origem dos próprios operadores, porém
com forte concentração nas CESBs de maior porte do
Sudeste e Sul. Entre 2005 e 2016, instituições como
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, BIRD –
Banco Mundial, JICA –Agência Japonesa de Cooperação
Internacional, CAF – Corporação Andina de Fomento e do
KfW – Banco Alemão de Desenvolvimento emprestaram
US 3,1 bilhões.
Com base nas previsões do PLANSAB de 2013 se dizia que
a média de investimentos para a universalização dos
serviços de saneamento deveria ser de R$ 15 bilhões/ano.
É evidente a diferença de escala temporal entre os dados
mostrados nas Tabelas 1 e 2 e a meta anual do Plano.
Entretanto, vale a pena aproveitar novamente
informações do Governo Federal na revisão do PLANSAB e
apresentar a Tabela 3, observando que estão fora
resíduos sólidos e drenagem urbana.
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As médias de 10 anos e de 5 anos são significativas
porque representam importantes momentos de
disponibilidade de recurso oriundos do PAC. 
Lembrando o conceito de valores comprometidos e
desembolsados pode-se fazer uma comparação global
observando que entre 2003 e 2017 o Governo Federal
tinha comprometidos R$ 82,50 bilhões em recursos não
onerosos e R$ 83,56 bilhões em recursos onerosos,
totalizando R$ 166,06 bilhões. Considerando que para as
outras fontes o comprometido foi igual ao desembolsado,
apenas como exercício, se tem um total de R$ 233,57
bilhões. 
O valor desembolsado, neste caso em comparação com
exposto na Tabela 2 é 79% do valor comprometido. Para
abastecimento de água e esgotamento sanitário do valor
comprometido de recursos não onerosos foram
desembolsados 77%, enquanto que de onerosos foi de
61%. Dos valores desembolsados ao longo do período, R$
16 bilhões foram utilizados por operadores privados em
água e esgoto ou  29,6% dos recursos onerosos
investidos.
Em termo regionais, ainda com foco em água e esgotos, as
diferenças de capacidades e condições se tornam bem
visíveis quando se constata que 54,4% do total de
recursos no período 2003/2017 foi desembolsado no
Sudeste e que apenas São Paulo responde por 34,2% do
total e 60,7% do que foi investido na região. Por outro
lado, o Norte teve 3,7% dos investimentos totais. Estados
como Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Alagoas
investiram menos de 0,5% do total.
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As dificuldades de acesso aos recursos onerosos por
parte de prefeituras, Estados e prestadores das regiões
Norte e Nordeste, tem relação com os critérios de
acesso às fontes de recursos, que exigem capacidade
técnica, econômica e financeira
dos tomadores, assim como boas garantias para oferecer
aos bancos financiadores.
Por outro lado, resoluções do Conselho Monetário
Nacional também estabelecem critérios que possibilitam
apenas as empresas públicas financeiramente
equilibradas acessar os recursos.
Além disso, deve-se ressaltar que as contratações dos
financiamentos estão subordinadas à avaliação das
capacidades de pagamento e de endividamento dos
demandantes dos empréstimos, o que acaba levando a
uma maior concentração dos recursos em áreas
economicamente mais desenvolvidas, como os
municípios e estados localizados na região Sudeste.

2.2.6 - REGULAÇÃO

Com as privatizações ocorridas na década de noventa
nas áreas de telecomunicações e energia elétrica,
outras áreas passaram a ter também suas agências
reguladoras, entre elas a de saneamento. Hoje, com a
MP 868, a atuação de agência reguladoras volta a ser
debatida e se sugere que a Agência Nacional de Águas
– ANA, entre outras coisas, crie normas reguladoras
nacionais a serem seguidas pelas agências locais.
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Embora sujeitas a interferências políticas para indicação
de suas diretorias ou ainda tenham quadros insuficientes
e pouco capacitados para cumprir suas obrigações, as
agências tem sido pressionadas por demandas da
sociedade e pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual
para atuar ativamente. Sua atuação, quando existem
e funcionam, é claro, contribui de forma objetiva para que
sejam atingidos alguns objetivos como (Galvão, Alceu;
Paganini, Wanderley; 2009): Políticas públicas sejam
cumpridas; Empresas prestadoras dos serviços tenham
maior eficiência gerencial; Haja segurança jurídica para os
contratos tanto com operadores públicos quanto
privados; Além da dificuldade dos entes federados para
estruturar as agências reguladoras, ainda deve se
considerar que as mesmas também precisam atuar com
base nas características e condições regionais e/ou locais.
Muitas vezes e principalmente quando a operadora
regulada é pública, fica difícil conseguir obter dados e
informações financeiras, contábeis e operacionais que
permitam a devida construção de todo processo
regulatório.
Na análise da regulação do setor de saneamento a função
reguladora deve ser vista como a atuação do Estado na
ordem econômica e na ordem social para proteção do
interesse público. Por conseguinte, a regulação
ultrapassa a área econômica, devendo também garantir
os direitos de cidadania com a prestação adequada dos
serviços.
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A regulação da prestação de serviços públicos deve
atender os objetivos: (I) modicidade tarifária, interesses
sociais e sustentabilidade econômico-financeira da
prestação dos serviços, (II) definição de mecanismos que
induzam a eficiência e a eficácia dos serviços, (III)
estabelecimento de padrões e normas para a adequada
prestação dos serviços.
No universo da regulação, 41% do total de municípios
brasileiros tem serviço público de abastecimento de água
regulado. A maior parte deles se encontra nas regiões Sul
(13%) e Sudeste (14%) e, a menor, nas regiões Norte (3%)
e Centro-Oeste (3%). Dos municípios que declararam a
existência da atividade regulatória específica, verifica-se
que as regiões Sul e Sudeste concentram o
maior número de municípios regulados por entidades
consorciadas (22%) ou estaduais (42%). Também é
expressivo o número de municípios regulados por
entidades estaduais nas regiões Nordeste e Centro-Oeste
(55%). Na região Norte são os órgãos municipais que
prevalecem, de forma centralizada ou descentralizada
(53%). Hoje há uma grave distorção com impactos graves
sobre a gestão dos serviços porque os prestadores de
serviços, num mesmo local, podem ser “regulados” por
mais de uma agência. 
Quanto ao tipo de vinculação, cerca de 50% das agências
possui vinculação aos órgãos centrais do Poder
Executivo, 22% com as secretarias de atividade fim, 17%
ligadas aos gabinetes do Executivo e 11% aos consórcios
públicos. A natureza jurídica dos Prestadores de Serviços
Regulados mostra que o maior contingente dos serviços
regulados é de Empresas Privadas (41%), vindo a seguir
as Empresas Públicas de Economia Mista ou Pública 
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(35%), as Autarquias ou departamentos municipais
(11%) e Parcerias Público-Privada (PPP) (9%). Assim,
verifica-se que a participação do setor privado está
ocorrendo em metade dos Prestadores de Serviços
objetos desta pesquisa.
Em geral as agências são financiadas pela arrecadação
das taxas de regulação. A Associação Brasileira de
Agências Reguladoras – ABAR, em seu relatório de 2017,
indicou como média mensal de custo por economia(6)
o valor de R$ 0,58, reconhecendo haver nesse cálculo
possibilidade de distorção. Os titulares dos serviços de
saneamento básico têm à disposição pelo menos três
opções para a regulação dos serviços:agência municipal
do próprio titular; agência intermunicipal formada por
consórcio público; e agência estadual.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Economia, no setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário
corresponde a unidade de consumo individualizada. Por exemplo: um edifício
com 10 apartamentos pode ter um ligação de água e esgoto e 10 economias.
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3 - PERSPECTIVA E

EXPECTATIVA PARA O

SANEAMENTO

As perspectivas trazem à tona uma visão da realidade
e do imaginado para o futuro.
As expectativas se fundamentam nos resultados
pretéritos, nos acontecimentos presentes e no
proposto para o saneamento nacional. Os serviços de
saneamento são infraestruturas diferenciadas das do
mercado de investimentos como portos, aeroportos,
rodovias, telecomunicações e até energia elétrica, com
grau de competitividade afetado por fatores como
grandes investimentos de implantação –novos
sistemas e recuperação dos ativos – custos fixos
elevados e externalidades diretamente relacionadas
com saúde pública, meio ambiente, renda da
população e gestão dos espaços urbanos. Ou seja, é
uma atividade complexa, que deve atender a todos,
necessitando se adaptar a condições locais, seja o
operador de propriedade pública ou privada.
Assim, feitas as avaliações com base nos fatores
elencados e visando poder apresentar sugestões
exequíveis, é necessário refletir sobre:
- A gestão dos serviços de saneamento que já possui
exemplos suficientes e resultados, indicando ser
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necessário revisar o modelo com CESBs que são
organizações superdimensionadas para os dias atuais,
com tarifas elevadas e injustificadas, baixo
desenvolvimento tecnológico e sujeitas ao
corporativismo autofágico, fisiologismo e clientelismo;
- Os subsídios cruzados que servem apenas às CESBs,
tendendo a sustentar a ineficiência empresarial sem
benefícios comprovados junto aos mais pobres;
- A política de acesso e utilização de recursos
financeiros públicos. Resultados de estudos da
Confederação Nacional de Indústria – CNI(2017)
indicam que as empresas privadas levam em média 13
meses para concluir um processo completo de
financiamento enquanto as CESBs levam até 27 meses.
Neste texto se viu que 29,6% do valor de recursos
onerosos entre 2003/2017 foi aplicado por empresa
privadas que atuam em 322 municípios;
- A existência de fundos de garantia para incentivar o
desenvolvimento de modelos de gestão com a
participação de privados como PPPs, permitindo que
CESBs e Prefeituras possam implantar serviços de
saneamento básico onde não haja viabilidade
econômica;
- O papel das agência reguladoras municipais e
estaduais, visto que a maioria delas é inoperante e
incapaz de atuar conforme os princípios regulatório,
estando sujeitas a elevada carga de fisiologismo e
clientelismo;
- A falta de integração entre todas as atividades do
saneamento básico no que se refere a políticas
públicas, gestão de espaços urbanos, planos de
saneamento e diretores;
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- A existência de instâncias de controle social e sua
organização como entidades a serviço da sociedade;
- A adequação dos serviços de saneamento, desde a
fase de planejamento até a operação, aos
regulamentos e normas ambientais.
- As enormes diferenças regionais visualizadas nos
índices de saneamento e falta da adoção de medidas
de curto prazo par reduzir déficits e melhorar a gestão.
Sugere-se então, algumas medidas que possam
reforçar a busca pela universalização do saneamento
básico.
a) Pelo Governo Federal:
- Fortalecer o Ministério do Desenvolvimento
Regional/SNSA – Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental para gestão nacional do
saneamento básico;
- Com base no histórico da utilização de recursos do
FGTS e outras fontes, definir critérios que beneficiem
quem de fato apresenta projetos sustentáveis de
acordo com a lei nº 11.445/2007 e que comprove
eficiência na aplicação dos recursos;
- Extinguir a ação regulatória para saneamento em
agências municipais e limitar a
prática a agências estaduais, regionais e por bacia
hidrográfica;
- Criar mecanismos como o REISB – Regime Especial de
Incentivos para o Saneamento Básico, que pode ser
discutido de novo no Congresso Nacional, para
investir na melhoria de indicadores do setor de água e
esgoto pela compensação de pagamento
de PIS/COFINS; 
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- Criar um fundo garantidor de Parcerias Público
Privadas;
- Revisar as alterações da Lei das Estatais para garantir
que diretores e membros de conselho de estatais e
demais serviços públicos tenham competência
comprovada e reputação ilibada;
- Dinamizar o Fundo de Apoio à Estruturação e ao
Desenvolvimento de Projetos de Concessão e
Parcerias Público-Privadas da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (FEP-
Lei nº 13.529/2017).
 

b) Pelos Estados:
- Capacitar e fortalecer as agências reguladoras,
respeitando sua independência e
autonomia;
- Criar fundos financeiros para suportar parcerias e
investimentos da CESBs;
- Profissionalizar a gestão das CESBs e rever seu
modelo empresarial e social;
- Fortalecer a gestão de recursos hídricos conforme a
Política Nacional de Recursos Hídricos.
 

b) Pelos municípios:
- Elaborar os Planos Municipais de Saneamento
compatibilizados com a gestão das cidades;
- Desenvolver e implantar a gestão integrada do
saneamento: água, esgoto, resíduos e drenagem
urbana;
- Extinguir agências reguladoras de saneamento e
delegar a regulação para agências de competência e
capacidade comprovadas. 
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c) Pelos prestadores de serviços públicos e privados:
- Revisar suas leis de criação e estatutos de modo a
estabelecer novos modelos de atuação
organizacional/empresarial, implantando modelos de
governança adaptados aos princípios da lei nº 11.445/2007;
- Capacitar suas estruturas técnicas, jurídicas e financeiras
para atuar em mercados regulados e competitivos;
- Revisar e modernizar seus modelos gerenciais para reduzir
perdas e alcançar a sustentabilidade financeira;
- Melhorar sua relação com os clientes em geral
compatibilizando suas estruturas tarifárias a realidades
locais e a realidade dos custos dos serviços;
- Promover mais a informação sobre resultados positivos e a
relação da prestação do serviço com a sociedade e o meio
ambiente;
- Incentivar, estudar e implantar novas tecnologias
operacionais e de engenharia, como reúso, medição de
volumes de água e esgoto.
 

d) Pela Sociedade:
- Cobrar a elaboração de Planos Municipais;
- Cobrar a atuação responsável de agências reguladoras;
- Utilizar racionalmente os serviços de água e 
esgoto: evitar desperdícios e pagar pelos serviços.
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4 - CONCLUSÃO

O presente do saneamento parece muito com o
passado. Talvez por ser jovem em seu tempo, afinal o
extinto PLANASA, que ainda baliza grande parte do
saneamento básico, tem apenas 46 anos. Por isso, o
que se ouve hoje sobre o desempenho das CESBs, o
papel dos municípios e a participação da iniciativa
privada sofra interferência de fantasmas, bruxas,
duendes, fadas e gnomos do passado.
Conceitos e pré-conceitos ou ideologias interferem no
mundo real e tentam contrariar uma realidade que
exige mudanças sem querer determinar culpados.
Diante dos fatores analisados e dos resultados
conhecidos, a conclusão deste texto poderia se iniciar
utilizando uma frase do economista John Maynards
Keynes que disse: “Para o governo, o mais importante
não é realizar coisas que os indivíduos já estão
fazendo, e fazê-las um pouco melhor ou um pouco pior,
mas fazer aquelas coisas que atualmente deixam de ser
feitas.”( The end of laissez-faire). Talvez uma das
provocações que reste deste breve estudo é que não
dá mais para pensar que os serviços de saneamento
são um monopólio da engenharia clássica
representada por projetar, dimensionar, operar
e manter. Há anos que teimosamente se insisti em
reagir contra a assunção do setor como uma área de 
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serviços, de comercialização e atendimento a
demandas da sociedade para acesso a um bem natural
que é a água , com seus reflexos sobre o meio
ambiente e a saúde pública pela adequada coleta,
tratamento e disposição dos esgotos e resíduos, bem
como a proteção contra alagamentos, inundações e
cheias.
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1 - INTRODUÇÃO

O meio ambiente já foi considerado um bem livre, que
qualquer cidadão tinha o direito de usar conforme sua
própria vontade.
O homem com sua capacidade de adaptação, com seu
instinto de sobrevivência, seus interesses e
necessidades; modificou, melhorou e degradou o meio
ambiente. Com o passar do tempo esse
desordenamento foi notado e tratado com mais
atenção.
No Brasil, foi estabelecido um norte nessa questão
específica na constituição federal de 1988, onde foi
imputado na Carta Magna o comando de ordem sobre
as questões ambientais através do Art. 225, instituindo
a competência ao poder público e à coletividade o
dever de defender e de preservar o meio ambiente
para as presentes e futuras gerações. O meio ambiente
passa então a ter caráter coletivo conforme adiante
citado:
- Art. 225 da Constituição Federal de 1988 - Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.  
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A Constituição vai mais adiante, restringindo a atuação
do homem, dando parâmetros para seu
desenvolvimento quando fala que a ordem econômica,
fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social,
observado o princípio da defesa do meio ambiente
(art.170 da CF/88). Portanto a defesa do meio
ambiente é ao mesmo tempo direito e obrigação da
coletividade, sendo que o Estado não poderá se omitir
de tal obrigação, caracterizando assim sua
indisponibilidade.
Essas questões também são muito bem definidas na
Lei de Crimes Ambientais – Lei 9605/1998, que dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades ao meio ambiente; Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente – Lei 6938/1981,
que tem como objetivo a preservação, melhoria e
recuperação da qualidade ambiental propícia a vida,
visando assegurar, no Brasil, condições ao
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da
segurança nacional e à proteção da dignidade
da vida humana;  dentre outras leis, decretos,
resoluções e normas reguladoras.
Hoje podemos afirmar que uma sociedade sustentável,
com equidade e qualidade de vida não é mais aquela
que visava o crescimento a qualquer custo. A
mitigação dos impactos ambientais, a resiliência e a
adaptação às mudanças climáticas, a conservação da
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biodiversidade, a transição para a economia verde, e
fornecimento de outros serviços ecossistêmicos que
sustentam os meios de subsistência, são assuntos de
suma importância a sociedade e um eixo permanente
na agenda do século XXI que irá implicar profundas
transformações econômicas, políticas e sociais bem
como no pensamento do ser humano. Face ao exposto,
aproveitamos para citar a frase de Maurice Strong, ex-
secretário-geral da Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento: "O
desenvolvimento e o meio ambiente estão
indissoluvelmente vinculados e devem ser tratados
mediante a mudança do conteúdo, das modalidades e
das utilizações do crescimento”.
Esse é o caminho.

76



   

2 - DESENVOLVIMENTO

 

2.1 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Para darmos início, achamos ser oportuno abordarmos
a evolução histórica das questões ambientais e o
desenvolvimento sustentável, objetivando fortalecer a
suma necessidade de discorrer tal tema.
A preocupação com as questões ambientais tem início
logo após a Segunda Guerra Mundial, em um dos
artigos da Carta das Nações Unidas (acordo que
formou a organização das Nações Unidas logo após a
2ª Guerra), em substituição à Liga das Nações, como
entidade máxima da discussão do direito internacional
e fórum de relações e entendimentos supranacionais –
o qual define a utilização de agências e programas
especializados como meio de ação da ONU para
chegar a população. 
As perspectivas ambientais também teve sua vez no
Clube de Roma, onde propunham “mudança de rumo
global destinada a formar uma condição de
estabilidade ambiental e econômica que se possa
manter até um futuro remoto”.
Em 1969, foi editado o NEPA -National Environmental
Policy Act, pelos Estados Unidos. Era a Lei da Política
Ambiental Americana que previa a Avaliação de
Impacto Ambiental (AIA) para projetos, planos, 
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programas e para propostas legislativas de
intervenção no meio ambiente, de forma
interdisciplinar. O documento resultante da AIA
passou a denominar-se Declaração de Impacto
Ambiental (Environmental Impact Statement - EIS) e
trouxe outras novidades (DAMASCENO, 2007). 
No Brasil, somente por volta de 1965, que surgiram as
primeiras políticas públicas ambientais, com a
instituição do Código Florestal. Em 1967, nasce a Lei
de Proteção à Fauna (MEDEIROS, 2006).  Na época
conhecida como milagre econômico, que ocorreu
entre 1968 e 1974, houve uma expansão das
indústrias de base (metalurgia e siderurgia), além de
grandes obras de infraestrutura. No mundo ocorreram
grandes acontecimentos que marcaram a história
Direito Ambiental Internacional (MEDEIROS, 2006). 
Em 1972, pela primeira vez, lideranças mundiais se
reúnem para discutir questões ligadas ao meio
ambiente.
A ONU realizou o primeiro movimento mundial
referente às responsabilidades nas questões
ambientais que foi a Conferência das Nações Unidas
Sobre o Meio Ambiente em Estocolmo e a divulgação
do Relatório “The Limits to Growth” do Clube de Roma
que influenciou no teor das discussões desta
Conferência. A Conferência de Estocolmo foi iniciada
no dia 5 de junho de 1972, dia que desde então é
comemorado como Dia Mundial do Meio Ambiente. As
discussões contaram com a presença de 113 países,
entre eles o Brasil, e mais 400 instituições
governamentais e não governamentais. 
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Nesta Conferência se produziu a Declaração de
Estocolmo projetou ao mundo o princípio do meio
ambiente sadio e equilibrado, passando a ser
reconhecido como direito fundamental dos
indivíduos, para as gerações presentes e futuras. A
partir daí, pela primeira vez na história, foi produzido
um documento, feito pela comunidade internacional,
que instituía a responsabilidade de todos sobre o meio
ambiente.
A Conferência de Estocolmo foi um marco na história
do Direito ambiental internacional. Foi a partir dela
que toda comunidade internacional ficou
sensibilizada quanto à importância e urgência da
questão quanto às mudanças do clima (DAMASCENO,
2007, p. 39). 
Uma série de eventos emergiram nesse período.
Porém, o fato mais importante foi a união de esforços
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(UNEP/PNUMA) e a Organização Meteorológica
Mundial (OMM). Essa união deu origem ao que se
conhece hoje como a maior autoridade internacional
sobre o clima o Intergovernamental Painel on Climate
Change (IPCC).
Na década de 80, com os desastres ambientais de
Bhopal (em 1984) e Chernobyl (em 1986) -
respectivamente, vazamento numa fábrica de
pesticida na Índia e explosão de um reator nuclear,
na então União Soviética, a questão passou a alcançar
também o grande público aumentando a
conscientização ambiental na Europa, seguida
também nos EUA, depois do vazamento de petróleo do 
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vazamento numa fábrica de pesticida na Índia e  navio
Exxon Valdez, no Alasca, em 1989. Todas essas
grandes tragédias foram amplamente noticiadas na
mídia, gerando grande repercussão internacional. 
Um destaque especial coube ao acidente nuclear de
Chernobyl, que mostrou que os problemas ambientais
não eram um problema somente da sociedade
ocidental capitalista. 
Nessa década permeada por grandes catástrofes
ambientais, desenvolviam-se paralelamente os
esforços conjuntos de organismos internacionais com
o fito de estabelecer novos parâmetros globais em
questões relacionados com o crescimento econômico
e o meio ambiente.
Em 1983 foi criada pela Assembléia Geral da ONU, a
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento - CMMAD, que foi presidida por Gro
Harlem Brundtland, à época Primeira-Ministra
da Noruega, com a incumbência de reexaminar as
questões críticas do meio ambiente e de
desenvolvimento, visando dar uma nova compreensão
do problema,além de elaborar propostas de
abordagem realistas. Essa Comissão deveria propor
novas normas de cooperação internacional que
pudessem orientar políticas e ações internacionais de
modo a promover as mudanças que se faziam
necessárias (WCED, 1987, p.4). No trabalho surgido
dessa Comissão intitulado "Nosso Futuro Comum",
surgiu pela primeira vez de forma clara, o conceito de
"Desenvolvimento Sustentável", embora ele já
estivesse em gestação desde a década anterior.  Muito
antes disso, o conceito já havia sido empregado nas 
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palavras do já citado Maurice Strong, ex-secretário-
geral da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, o qual propriamente
lançou o conceito de desenvolvimento sustentável.
Esse conceito normativo básico emergiu da
Conferência de Estocolmo, em 1972. Designado à
época como "abordagem do ecodesenvolvimento", e
posteriormente nomeado desenvolvimento
sustentável, o conceito vem sendo continuamente
aprimorado, e hoje possuímos uma compreensão
mais aprimorada das complexas interações entre a
humanidade e a biosfera.
Nas década de 90 e 2000 também ocorreram alguns
desastres ambientais de grande impacto como em
1991 na 1ª Guerra do Golfo onde de 9 milhões de
barris de petróleo foram jogados no golfo, em 1996 na
França o “Sea Empress” bateu em uma rocha na costa
Gaulesa e derramou 70,000 t de óleo, no Brasil em
2000 um rompimento do duto submerso causou o
vazamento de aproximadamente 1.300t de óleo na
Baía de Guanabara, em 2001 a Plataforma P 36
afundou com toda uma planta industrial levando óleo
para o fundo do mar.
A questão ambiental, no Brasil, se intensifica nos
discursos e estudos no curso desde a década de 1960
após uma fase de intenso crescimento urbano.
Atualmente, pelo padrão de desenvolvimento e
consumo, as condições ambientais já estão
extremamente prejudicadas, deste modo, o
desenvolvimento sustentável pode ser uma resposta
aos anseios da sociedade como um todo. Embora a
exploração de recursos naturais tenha trazido.

81



 

   

 

resultados positivos em termos de crescimento
econômico, a forma extensiva como foi
tradicionalmente realizada trouxe profundos
desequilíbrios, que dizem respeito não só a danos
ambientais e perdas ecológicas, mas também à
fragilização do tecido social e à inviabilização de um
desenvolvimento econômico equilibrado e duradouro.

2.2 - EIXOS DE ATUAÇÃO

Como já citado anteriormente, temos como objetivo
central neste trabalho, traçar proposições de ações
estratégicas, visando contribuir para o
desenvolvimento do país. 
Diante deste contexto dividimos o trabalho em três
eixos estruturantes que alicerçam a base de uma
política de estado para o setor:
 

Eixo I: Economia de Baixo Carbono – Economia Verde

Eixo II: Resiliência às Mudanças Climáticas – Prevenção

e Gestão dos Riscos

Eixo III: Cidades Inteligentes e a Sustentabilidade

 

Os referidos eixo está objetivando o crescimento bem
como o desenvolvimento sócio-político e econômico
do país com breves exposições situacionais, idéias
iniciais de raciocínio e proposições estratégicas
devidamente alinhada com as premissas.
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2.2.1- EIXOI: Economia de Baixo

Carbono - Economia Verde

De acordo com Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA), fica definido como
“economia verde uma economia que resulta em
melhoria do bem estar da humanidade e igualdade
social, ao mesmo tempo em que reduz
significativamente riscos ambientais e escassez
ecológica”. (PNUMA, 2011)
O Planeta encontra-se à beira de um colapso
ambiental, podendo vir a sofrer a punição do
esgotamento dos recursos naturais e do crescimento
populacional. Seria a economia verde a solução para
os problemas mundiais? Promovendo um triplo
resultado sustentando e fomentando o bem-estar
econômico, social e ambiental. O mundo precisa de um
novo modelo econômico. Quem pode duvidar disto
quando se debate sobre a mudança climática,
embora as temperaturas da Terra continuem subindo,
e sejam alarmantes tanto o desemprego quanto a
pobreza. 
Mesmo atingindo a 4ª Revolução Industrial, onde os
sistemas de produção são verticalmente incorporados
em rede com os processos dentro de fábricas e
empresas e horizontalmente conectados às redes de
valor dispersas que podem ser gerenciados em tempo
real, a partir do momento que o pedido é feito até à 
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à logística de distribuição; a Indústria 4.0 ainda causa
impactos ambientais e tem que se adequar a economia
verde.
O conceito da economia verde vem sendo cada vez
mais mencionado nos discursos de chefes de estado e
ministros das finanças, no texto dos comunicados do
G20, e discutido no contexto de desenvolvimento
sustentável e da erradicação da pobreza. Este recente
impulso foi ajudado pela grande desilusão em relação
ao nosso paradigma econômico predominante; e
também devido às inúmeras crises simultâneas e
falhas de mercado vividas durante a primeira década
do novo milênio, principalmente, a crise financeira e
econômica de 2008.
Apesar dessas crises terem várias causas,
basicamente, todas tem uma característica em
comum: grande uso inadequado de capital. 
Durante as duas últimas décadas, muito capital foi
empregado em pobreza, combustíveis fósseis e bens
financeiros estruturados com derivativos
incorporados, mas, em comparação, relativamente
pouco foi investido em transporte público eficiente,
energias renováveis, eficiência energética, agricultura
sustentável, proteção dos ecossistemas e da
biodiversidade, e conservação da terra e das águas. 
De fato, a maioria das estratégias de crescimento e
desenvolvimento econômico incentivou um rápido
acúmulo de capital físico, financeiro e humano, mas à
custa do esgotamento excessivo e degradação do
capital natural, reservas de recursos naturais e
ecossistemas. Uma economia verde valoriza e investe
no capital natural.
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- Considerações - Eixo I

Considerando o exposto vimos propor algumas ações,
que certamente poderá acrescentar na inserção da
economia verde no país: 
- Criar uma Lei de Incentivo a projetos ambientais, com
os mesmos moldes da lei de incentivo e esporte e lei
de incentivo cultural;
- Conceder privilégios aos setores mais “verdes”
mediante subsídios e incentivos fiscais de modo que
os investimentos privados sejam dirigidos a eles;
- Implantação do “imposto verde” ou “imposto
ambiental”. Onde poderá ser incidido sobre o bem
mais diretamente ligado ao dano ambiental, ou
seja, o imposto seria aplicado diretamente sobre os
poluentes. Por não serem facilmente observáveis,
seriam levantados/detectados através das licenças
Ambientais – LP, LI e LO;
- Criar imposto para empresas por toneladas de Gee´s
emitido na atmosfera;
- Tributação mais elevada sobre combustíveis fósseis,
de forma com que as de energia renovável
ficassem relativamente mais atraentes do ponto de
vista do preço de consumo;
- Promover melhora na distribuição de recursos
resultantes das multas e taxas geradas pelos órgãos
públicos do setor ambiental, ICMS verdes e dos
Fundos Nacionais, Estaduais e Municipais,
estimulando/incentivando o uso do recurso em 
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investimento público e privado que reduzam as
emissões de carbono e poluição e aumentam a
eficiência energética e o uso de recursos, e previnem
perdas de biodiversidade e serviços ecossistêmicos
gerando condições facilitadoras para a transição da
economia verde; 
- Estimular e apoiar os mercados de sequestro de
carbono, de maneira a se ampliar e intensificar o uso
de tecnologias limpas, fortalecendo o
desenvolvimento sustentável;
- Incentivar o comércio de emissões no território
brasileiro. Um programa de cap and trade no setor
nacional, ou seja, a limitação de poluição e comércio
de créditos de carbono ou compensação dentro do
nosso país;
- Reestruturar as políticas florestais e minerais, que
devem estar alinhadas com elementares princípios do
desenvolvimento sustentável;
- Atenuar subsídios concedidos a empresas em
atividades prejudiciais ao meio ambiente; 
- Complementação dos Planos Nacionais referentes ao
Meio Ambiente, tais como Plano Nacional de Ação para
a Eficiência Energética e do Plano Nacional de Ação
para as Energias Renováveis, Plano Nacional de
Resíduos Sólidos, dentre outros. Contribuindo assim
para o aumento da competitividade da economia
nacional e para a redução da dependência energética,
para a redução da intensidade energética e carbônica
e para a geração de emprego;
- Criação de Políticas para o aumento da eficiência
carbônica de Processos Industriais e de tratamento de
resíduos com vistas à competitividade.
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- Ter o transporte como um promotor do
desenvolvimento sustentável do país, definindo um
modelo adequado de planejamento pensado no longo
prazo e de forma integrada entre todos os agentes
envolvidos.
- Criação de Leis, incentivo ou programas como o
programa de sucesso Proconve, que tem auxiliado na
redução de poluentes atmosféricos por fontes móveis,
e programas de incentivo ao uso do sistema EURO 6 -
oitava fase do Proconve, Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores.
Segundo o PNUMA, em uma economia verde, o
crescimento de renda e de emprego deve ser
impulsionado por investimentos públicos e privado
que reduzem as emissões de carbono e poluição e
aumentam a eficiência energética e o uso de recursos,
e previnem perdas de biodiversidade e serviços
ecossistêmicos. Esses investimentos precisam ser
gerados e apoiados por gastos públicos específicos,
reformas políticas e mudanças na regulamentação.
A necessidade de estabilização do clima é seguida
pela necessidade de erradicar a pobreza e restaurar os
sistemas naturais do planeta. Nesta reconciliação
entre a economia e o meio ambiente, a proposta é usar
as ferramentas para buscar soluções que promovam
qualidade ambiental.
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2.2.2- EIXOII: Resiliência às

Mudanças Climáticas – Prevenção e

Gestão dos Riscos

Os termos mudanças climáticas e aquecimento global
já fazem parte do vocabulário diário da sociedade
brasileira. Ouvimos falar em como a temperatura do
planeta está aumentando e das consequências
catastróficas para a vida de todos nós a todo momento.
Nos últimos 150 anos, registrou-se um aumento de
aproximadamente 0,7°C na atmosfera média da terra e
a pergunta mais frequente é se as mudanças serão
catastróficas e quando elas irão ocorrer.
A resposta é que na verdade já estão ocorrendo. 
Pode parecer pouco, mas este aumento de
temperatura tem sido responsabilizado, em parte, pelo
crescente número de eventos climáticos extremos;
principalmente nesses  últimos anos, com a ocorrência
de furacões, tempestades de grande intensidade,
tsunamis, tempestades com fortes ventos e
diversas outras instabilidades climáticas gerando
consequências como enchentes, inundações,
incêndios florestais, secas, etc. A sinergia e a
combinação dos extremos eventos climáticos é o
grande problema. Os sinais físicos e os impactos
socioeconômicos da mudança climática estão se
acelerando à medida que as concentrações recorde de
gases de efeito estufa elevam as temperaturas
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globais em direção a níveis cada vez mais perigosos,
de acordo com o novo relatório da Organização
Meteorológica Mundial.
Em 2018, a maioria dos perigos naturais que afetaram
quase 62 milhões de pessoas foram associados a
eventos meteorológicos e climáticos extremos. As
inundações continuaram a afetar o maior número de
pessoas, mais de 35 milhões, de acordo com uma
análise de 281 eventos registrados pelo Centro de
Pesquisa sobre Epidemiologia de Desastres
(CRED) e a Estratégia Internacional da ONU para
Redução de Risco de Desastres.
Mais de 1.600 mortes foram associadas a intensas
ondas de calor e incêndios florestais na Europa, Japão
e EUA, onde foram associados a prejuízos econômicos
recordes de quase US $ 24 bilhões nos EUA.
A elevação da temperatura média dos oceanos e do ar
perto da superfície da Terra que ocorre desde meados
do século XX e que continua no século XXI é o maior
problema das mudanças climáticas e atua diretamente
sobre as populações de áreas vulneráveis. A maior
parte da população mundial está nas cidades e a
urbanização vai continuar crescendo
desordenadamente nas próximas décadas, a
mitigação do aquecimento global necessita de uma
revolução urbana.
Relacionado às mudanças climáticas, outro grande
desafio que necessita ser enfrentado é a perda de
biodiversidade.  A questão se coloca no centro de
diversas atividades econômicas, como a agropecuária,
as atividades florestais e a pesca.
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Segundo o relatório “Biodiversity and the 2030
agenda for sustainable development”: (...)
globalmente, quase a metade da população humana
depende diretamente dos recursos naturais para a sua
subsistência, e muitas das pessoas mais vulneráveis
dependem diretamente da biodiversidade para
preencher as suas necessidades diárias de
subsistência (CBD, 2017, p.1).
Geralmente informações sobre esse assunto chegam
até a população sem uma sequência lógica que
permita realmente compreender como se dá o
processo de mudança climática e quais são os seus
efeitos. É necessário a população ter esse
conhecimento para compreender o estado de
vulnerabilidade em que nos encontramos. 
A importância da compreensão dos cenários de riscos,
de sua identificação é de suma importância para os
governantes e para a população alcançar a redução do
risco de desastres, e atingir os objetivos de políticas e
programas de gerenciamento de riscos. A prevenção
de situações de acidente grave ou catástrofe, mitigar
seus efeitos, proteger e prestar socorros às pessoas e
bens em perigo é necessário. 
A resiliência do sistema nacional de proteção civil
fundamenta-se na capacidade da previsão, de
preparação e de resposta em tempo real, tornando-se
necessário reforçar a aposta em planejamento,
monitorização e comunicação tendo em conta a
diversidade de riscos que poderão afetar o território
nacional.
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- Considerações - Eixo II

Nesse contexto seguem alguns aspectos para a
estruturação de um país mais resiliente com foco em
alguns dos principais problemas gerados pelos
acidentes climáticos já ocorridos:
- Desenvolver bases para um plano de Ação Climática
para o país em especialmente para as cidades
costeiras.
- Criar Políticas para coleta e gestão dos dados e
informações captados, e sua divulgação entre todas as
partes interessadas e os cidadãos; estabelecendo
mecanismos de informação que capturam
informações-chave sobre resiliência e promover a
transparência, prestação de contas e o
aperfeiçoamento da informação recolhida ao longo do
tempo;
- Inclusão no orçamento de funcionamento, as
dotações orçamentais para a gestão de risco (rubricas
orçamentais específicas);
- Identificar e entender os seus cenários de risco e
garantir que todos que atuam na área tenham acesso
ao cenário de risco, sendo este amplamente divulgado
e utilizado para tomadas de decisões e atualização dos
planos de resposta e recuperação;
- Identificar e desenvolver mecanismo financeiros para
apoiar as atividades de resiliência;
- Identificar os processos necessários para
compreender e agir no sentido de redução da
exposição, do impacto e da vulnerabilidade frente aos
desastres;
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- Desenvolver planos de contingência para gerir os
riscos identificados;
- Criar infraestrutura para a gestão de emergências, a
avaliação da capacidade de resposta - capacidade de
lidar com aumento inesperado na demanda
relacionada a situações de ordem pública, vítimas,
refugiados, etc.
- Compreender e avaliar os custos diretos e indiretos
de desastres (com base em experiências de desastres
passados e tendo em conta o risco futuro); 
- Considerar o impacto relativo do investimento na
prevenção, em vez de incorrer em custos mais
elevados durante a recuperação;
- Aplicar (se necessário, "gerar") a cobertura de seguro
de vida, meios de vida, privada e ativos da cidade;
- Fortalecer a capacidade social para a resiliência
através de uma "conexão social” e uma cultura de
ajuda mútua para influenciar significativamente o
impacto dos desastres independentemente da sua
magnitude.
Quanto ao aspecto urbano:
- Maximizar o uso de soluções de design urbano, tais
como superfícies impermeáveis, áreas verdes,
sombreamento, áreas de retenção de água, corredores
de ventilação, etc., que podem contribuir para reduzir
os riscos e reduzir a dependência de infraestrutura
convencional, tais como sistemas de esgotos,
barragens, entre outros;
- Solucionar gradativamente as necessidades dos
assentamentos informais, incluindo défices de
infraestrutura básica, como água, esgoto e
saneamento.
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- Desenvolver códigos de construção adequados e
diretrizes para edificações, baseados em avaliações de
ameaças potenciais e incorporação do reforço das
medidas de prevenção - práticas de construção para as
ameaças, para todos os intervenientes no sector da
construção;
Quanto a recuperação depois de um desastre
ambiental (pós evento climático):
- Acelerar a recuperação e reconstruir uma cidade
melhor se adequando aos padrões de uma cidade
inteligente;
- Alocar financiamento adequado e reserva de
contingência para a resposta pós-evento;
- Planificar e estar preparado para supostas
interrupções de desenvolvimento;
- Aprender com os erros tentando entender por que o
dano ocorreu e assegurar que as lições aprendidas de
recuperação serão incorporadas.
O Brasil enfrenta múltiplos riscos que poderão ser
potenciados e acelerados pelas alterações climáticas.
Para além das abordagens mais específicas e
direcionadas para os riscos de erosão costeira, cheias
e inundações, referidos anteriormente.
Cidade Resiliente significa cidade inteligente e
sustentável.
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2.2.3- EIXO III: Cidades Inteligentes e

a Sustentabilidade

O processo de urbanização mundial acelerado nos
impôs desafios. Devido a maioria da população
mundial viver em cidades a atual estrutura das cidades
e sua quantidade de recursos poderá não
atender a demanda causando danos às gerações
futuras.
Há alguns anos atrás pesquisadores do “Clube de
Roma”, se reuniam para discutir sobre o crescimento
populacional e o aumento da produção de alimentos,
da industrialização, poluição e consumo de
recursos naturais. O desenvolvimento urbano foi por
muito tempo associado exclusivamente à expansão e à
modernização das cidades, desprezando-se os ônus
ambientais e sociais gerados. O crescimento
econômico não deve ser encarado como a finalidade
do desenvolvimento, mas como um meio de se
alcançar o bem-estar da população e a justiça social,
através de um processo que leve em consideração o
sistema político, os padrões culturais e a organização
social das sociedades (SOUZA, 2003).
Para atender a esse inchamento urbano e objetivando
a busca por eficiência, sustentabilidade e resiliência a
saída é tornar as cidades mais inteligentes otimizando
o uso de recursos e da infraestrutura utilizando as
Tecnologias da Informação e Comunicação – Tic’s.
Os indicadores para medir a inteligência de uma
cidade são uma economia inteligente, a população

94



 

inteligente e finalizando o meio ambiente inteligente. 
Dando ênfase ao indicador de um meio ambiente
inteligente; que é medido através da sustentabilidade
da cidade e seu relacionamento com o Meio Ambiente,
tendo como parâmetro a poluição ambiental,
percentual de resíduos gerados bem como reciclado,
eficiência no uso de recursos como água e energia
elétrica.
Para atingir esses parâmetros se torna necessário
desenvolver algumas ações relacionadas, tais como,
medição da qualidade do ar e água das cidades, o uso
de fontes Renováveis de Energia, a medição em tempo
real dos recursos utilizados em residências, dentre
outras ações sustentáveis.
Os indicadores de desenvolvimento sustentável são
instrumentos essenciais na avaliação dos serviços
urbanos disponíveis nas cidades e da qualidade de
vida da população.
Um dos maiores desafios das cidades está em
estabelecer um desenvolvimento sustentável,
garantindo a harmonia entre aspectos ambientais,
sociais e econômicos. Esse pode ser um grande
impasse, principalmente para cidades de países
periféricos e semi periféricos, marcados pela grande
desigualdade social e pela segregação espacial
(SOUZA, 2003).
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- Considerações - Eixo III

O conceito de Cidades Inteligentes também pode ser
entendido com o uso de TICs (IoT e produção,
consumo e compartilhamento informações por  Big
Data e soluções de compartilhamento em nuvem)
onde se permite a eficientização da tomada de
decisões, a produção de ações que afetem os outros e
a modificação do seu comportamento, constituindo
um ambiente inteligente – para o gerenciamento
urbano e a participação popular.
- O surgimento de cidades inteligentes é consequência
de uma forte aliança entre conhecimento e inovação
tecnológica, pelo que é compreensível o aumento do
número de cidades que apostem no financiamento de
recursos para torná-las “smart”.
- Estas iniciativas irão desencaminhar as cidades
normais a recriar, cada vez mais, espaços auto
sustentáveis e inovadores. 
 - O desenvolvimento de cidades inteligentes aposta
na manutenção de recursos e no uso sustentável
desses recursos, tentando sempre minimizar os
custos, não deixando de promover uma boa qualidade
de vida com base na tecnologia. 
Uma cidade inteligente fundamenta-se na capacidade
de previsão, de preparação e de resposta em tempo
real – just in time, tornando-se necessário reforçar a
aposta em planejamento, monitorização e
comunicação tendo em conta a diversidade de riscos
que poderão afetar o território nacional. Esta aposta na
inovação vai ainda ao encontro de um Brasil mais
inteligente.
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- PALAVRAS FINAIS

O Brasil está sempre empenhado na transformação
estrutural do seu modelo de desenvolvimento e isso é
um ponto extremamente positivo. 
Criar condições para uma maior coesão do contexto
social, econômico e ambiental; traça concretização de
uma estratégia necessária para que se promova a
resposta aos desafios que o Meio Ambiente vem nos
impondo.
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Área de Aplicação - 

Defesa e Infraestrutura

Sumário Executivo

Propósito: 
Elaborar um Plano de Ações Subsidiárias capaz de apoiar
os programas e projetos relacionados com a
macroestratégia “O Brasil do Futuro”, no tocante ao
desenvolvimento sustentável da Amazônia, com a missão
de prover e garantir a infraestrutura básica (acessos,
transporte, comunicação, assistência médica à população
local carente etc.) para a instalação de plantas industriais,
até que se tornem sustentáveis.  
 
Sob a égide do MD e em estreita coordenação com outros
ministérios, esse Plano também permitirá que a atuação
das Forças Armadas (FFAA) evolua do emprego atípico
para o regular, quando fizerem parte de um programa ou
projeto de relevância para aquela região.
 

Referência: 
A legislação atual já prevê a participação das FFAA em
forma de ações subsidiárias. Ampliar seu escopo para que
atenda a um planejamento conjunto, envolvendo outros
ministérios, certamente reduzirá o custo total dos
programas e projetos e aumentará a capacidade de
mobilização e emprego das FFAA.
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Oportunidade: 
O desenvolvimento sustentável da Amazônia é uma
necessidade premente para que o Brasil possa explorar
suas riquezas, preservar o meio ambiente, melhorar a
situação econômica e social da região e do país, e
aumentar o nível de controle e presença do Estado na
região. 
 
As FFAA têm se mostrado parceiras incondicionais
e prestam apoio de forma quase irrestrita, quando as
dificuldades regionais, locais e/ou pontuais exigem
comprometimento e abnegação.
 
Melhor será o programa e ou projeto que possa contar
com o apoio das FFAA, de forma planejada e integrada.
Mais ainda, quando se trata de infraestrutura básica,
numa região inóspita.      
 
Finalmente, pelas dificuldades financeiras que o país
atravessa e a exiguidade de tempo para cumprir todos os
processos alternativos, elaborar um Plano de Ações
Subsidiárias para o atendimento regular de programas e
projetos na Amazônia tem tudo para ser a opção mais
viável.
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Benefícios visualizados:
- Promover o desenvolvimento da Defesa na região;
- Aumentar a presença do Estado;
- Reduzir distâncias, tempo de resposta/atendimento e
custo da logística de Defesa;
- Apoiar os novos polos de desenvolvimento para a
Amazônia, considerando o preconizado na
macroestratégia “O Brasil do Futuro”.
 

Medidas subsequentes:
- Elaborar um estudo específico no âmbito do MD; e
- Planejar os remanejamentos e necessidades afins, em
coordenação com outros Ministérios, para o melhor
aproveitamento da presença dessas unidades (efeito
transversal).
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Área de Aplicação -

Infraestrutura, Transportes

e Modal Aéreo

 Sumário Executivo

Propósito: 
Fortalecer o sistema de transportes do Brasil, em particular
o modal aéreo, por meio de uma política e respectiva
regulamentação de práticas de contrapartidas (Offset)
para o setor de Aviação Civil, que envolvam compras
públicas e privadas, além de promover o desenvolvimento
sem elevar a carga tributária.
 

Referência: 
O Brasil, sob a égide do MD, já adota uma política
regulamentada de contrapartidas (Off Set) para a área
militar, com largo conhecimento sobre o assunto e
significativa experiência acumulada, que pode
servir de referência. Na pratica, já existe um grupo de
trabalho interministerial focado na aplicação em outras
áreas, com a participação do setor privado, mas
que, pela abrangência e complexidade, fica mais fácil
primeiramente aplicar à Aviação Civil, com os cuidados
necessários.
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Oportunidade: 
Um novo governo sempre desperta esperanças, prospecta
soluções e promove oportunidades. O transporte aéreo
cumpre um papel estratégico para o desenvolvimento
do Brasil. Adotar essa política e regulamentação de
práticas de contrapartidas permitirá maior interação do
público com o privado, o provimento de recursos
adicionais ao orçamentário, sem elevar a carga tributária, e
a promoção e sustentação de outras ações estratégicas.
 

Benefícios Visualizados: 
· Incentivar recursos para o desenvolvimento da Aviação
Civil;
· Incrementar a mobilidade de pessoas e produtos;
· Propiciar efeitos positivos como o da transversalidade e
do “spin off”;
· Fomentar a indústria brasileira a criar novos produtos e
serviços para atender o mercado interno e o Made in Brazil;
· Adotar/criar novas tecnologias, ferramentas e processos;
· Dispor de mais opções para investimentos no setor, com
sustentabilidade; e
· Atrair investimentos para o Brasil.
 

Medidas Subsequentes:
·  Promover um estudo específico com vistas à elaboração
de uma política e respectiva regulamentação de práticas
de contrapartidas* (OFF-SET) para o   setor de Aviação
Civil brasileira.
 

*Na regulamentação de práticas de contrapartidas, identificar, entre outros

aspectos, o âmbito, os limites, os prazos de implementação, as obrigações, as

responsabilidades e a tipificação (comercial, logística e/ou tecnológica), bem

como a orientação sobre valores e pesos.
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 · Criar ferramentas legais para exigir contratualmente
obrigações de países e/ou fornecedores estrangeiros de
materiais e serviços aeronáuticos, observando as regras
definidas pela legislação brasileira em vigor, pelos acordos
bilaterais já firmados pelo Brasil e, se for o caso, pela
Organização Mundial do Comércio.
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Área de Aplicação -

Infraestrutura, Transportes

e Modal Aéreo

 Sumário Executivo

Propósito: 
Fortalecer o sistema de transportes do Brasil, em especial o
modal aéreo, com a criação do Centro Tecnológico da
Aviação Civil (CTAC), capaz de melhor responder pela
capacitação, treinamento e provimento de recursos
humanos mais qualificados e certificados, além de
promover a pesquisa e o desenvolvimento, com a efetiva
participação da indústria nacional e global, mediante o
incentivo promovido pela ação estratégica (Off Set) para a
Aviação Civil.
 

Referência: 
Os países mais desenvolvidos adotam, como melhor
solução para as demandas de capacitação, treinamento,
pesquisa e desenvolvimento da Aviação Civil, o modelo
de Centros Nacionais e Regionais, preferencialmente
geridos pela iniciativa privada, a partir de orientações,
suporte e supervisão da autoridade responsável. 
O Brasil há décadas adota esse modelo de sucesso no
âmbito da Navegação Aérea, sob a responsabilidade do
MD, COMAER-ICEA.  Replicá-lo, portanto, para suprir as
demandas das empresas aéreas e concessionários
aeroportuários, com melhor qualidade, oportunidade e
menor custo, parece ser o caminho a se trilhar.
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Oportunidade: 
É fato que os concessionários de aeroportos e de empresas
aéreas gastam somas elevadas na preparação de seus
recursos humanos, em vez de focarem suas
capacidades na atividade fim. Sinalizar uma solução
comum que atenda a todos, com qualidade superior e
menor custo total, certamente será um ganho muito bem-
vindo.
 

Benefícios Visualizados: 
- Simplificar os processos para suprir a demanda por
recursos humanos qualificados nas operações das
empresas aéreas e aeroportuárias;
- Reduzir os atuais custos relacionados com a capacitação
e o treinamento de cada concessionário, além de melhor
atendê-lo em qualidade e oportunidade;
- Promover maior interação da indústria nacional com a
global para desenvolver soluções customizadas,
aproveitando os benefícios da política e regulamentação
de práticas de contrapartidas (OFFSET), 
- Adotar  a gestão privada para o funcionamento do CTAC,
sob orientação, apoio e supervisão das autoridades
competentes; 
- Criar mecanismos de sustentabilidade para o CTAC;
- Aumentar a interação do público com o privado
(autoridades, concessionários, gestor, indústria
de produtos e serviços);
- Promover a pesquisa e o desenvolvimento do setor para
verificar suas necessidades e a conformidade do que está
sendo comprado, melhorar as especificações técnicas e
criar soluções customizadas;
- Fomentar a expansão e a diversidade da indústria
nacional.
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Medidas Subsequentes: 
- Elaborar a Concepção Operacional (CONOPS – modelo ICAO) do
Empreendimento (CTAC);
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Selecionar parceiros; 
- Aprovar diretrizes; e
- Supervisionar o processo de implementação e
operacionalização do empreendimento.
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