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RESUMO 

 

Em 2007 foi criada a lei federal 11.445, conhecida como o marco regulatório do saneamento 

básico, que dispõe sobre diretrizes e medidas para se alcançar a universalização do acesso aos 

serviços de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário. O objetivo da referida lei é 

garantir o acesso universal aos serviços a fim de diminuir os custos sociais e promover melhor 

qualidade de vida e saúde, de forma igualitária, além do desenvolvimento urbano e regional e 

proteção do meio ambiente. Porém, os números demonstram que grande parte da população 

brasileira ainda não é atendida por tais serviços, e, em sua maioria, residem em municípios 

integrantes de Regiões Metropolitanas, em assentamentos habitacionais em condições de 

escassez. Tal situação de vulnerabilidade social e sanitária também ocasiona problemas 

ambientais locais que repercutem em escala extralocal, no caso, em território municipal e/ou 

regional. No contexto da urbanização desigual e da periferização socioespacial circunscritas à 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a situação da comunidade Lagoa 

Azul 2 (Jacareí-SP) será exposta e discutida de forma a confrontar o referencial teórico 

adotado e o aparato normativo vigente com os novos desafios e impasses que se impõem, no 

âmbito do planejamento regional de unidades metropolitanas, à regulação interfederativa de 

funções públicas de interesse comum. 

 

 

Palavras-chave: Lagoa Azul 2. Saneamento básico. Universalização dos serviços. 

Assentamentos precários. Função pública de interesse comum. 

 

 

 

 

 

 

 



BASIC SANITATION IN PRECARIOUS SETTLEMENTS: THE CHALLENGE 

REGARDING UNIVERSALIZATION OF SERVICES. A DISCUSSION FROM DE 

CASE OF LAGOA AZUL 2 COMMUNITY, JACAREÍ-SP 

ABSTRACT 

 

In 2007, federal law 11,445 was created, known as the regulatory framework for basic 

sanitation, which provides guidelines and measures to achieve universalization access to 

water supply and sewage services. The objective of this law is to guarantee universal access to 

services in order to reduce social costs and promote better quality of life and health, equally, 

in addition to urban and regional development and protection of the environment. However, 

the figures show that a large part of the Brazilian population is still not served by such 

services, and, for the most part, they reside in municipalities that are part of Metropolitan 

Regions in housing settlements under conditions of scarcity. Such situation of social and 

sanitary vulnerability local environmental problems that have repercussions on an extralocal 

scale, in the case of in the case, in municipal and / or regional territory. In the context of 

unequal urbanization and socio-spatial peripheralization circumscribed to the Metropolitan 

Region of the Paraíba Valley and North Coast, the situation of the Lagoa Azul 2 community 

(Jacareí-SP) will be exposed and discussed in order to confront the theoretical adopted and the 

normative apparatus in force with the new challenges and impasses that, in the scope of 

regional planning of metropolitan units, to interfederative regulation of public functions of 

common interest.  

 

 

 

Keywords: Lagoa Azul 2. Basic sanitation. Universal services. Precarious settlements.  

Public function of common interest. 
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INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa buscou relacionar a questão geral da urbanização contemporânea 

ligada aos assentamentos habitacionais irregulares, às condições de oferta e gestão dos 

serviços e infraestrutura de saneamento básico e aos desafios e impasses quanto à regulação 

interfederativa no âmbito do planejamento regional de unidades territoriais instituídas como 

metropolitanas. 

O percentual de pessoas não atendidas pelos serviços de saneamento básico no Brasil é 

muito alto. Segundo o diagnóstico anual do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), apenas 45% do esgoto no país é tratado, e 35 milhões de brasileiros não 

têm acesso à água tratada, e 100 milhões não possuem coleta de esgotos (SISTEMA..., 2016). 

A maior parte desta população está localizada em zonas periféricas, principalmente em 

assentamentos precários, onde a infraestrutura para a oferta de tais serviços não chega a ser 

implantada, devido à situação de irregularidade ou ilegalidade das ocupações. Além disso, o 

custo para os serviços de infraestrutura de saneamento são sempre elevados, o que também 

contribui para não se tornar prioridade da política pública.  

Segundo o Instituto Trata Brasil (2018), estima-se que o país demoraria cerca de 20 a 

30 anos para universalizar o acesso aos serviços de saneamento, gastando cerca de 500 

bilhões de reais na empreitada. 

Mesmo apresentando números tão preocupantes de déficit dos serviços, em 2015, o 

Brasil se comprometeu no Fórum das Nações Unidas a universalizar o acesso aos serviços de 

saneamento até 2.030, conforme a ODS 06
1
 (ONU, 2015).  

Além disso, a Lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007) considerada o Marco Legal do 

Saneamento Básico no Brasil, em seu art. 52, imputou ao Governo Federal, sob a coordenação 

do Ministério das Cidades, a responsabilidade pela elaboração do Plano Nacional de 

Saneamento Básico (Plansab). O Plansab prevê que os municípios apresentem o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) até 31 de dezembro de 2.019, prazo este 

determinado pelo decreto nº 9.254 de 29 de dezembro de 2017, que prorroga o anterior, 

previsto para 31 de dezembro de 2017. O PMSB será a principal ferramenta para se alcançar a 

universalização do acesso, cuja meta estabelecida no Plansab é até 2033 (BRASIL, 2013). 

O Saneamento é um setor que necessita de planejamento eficaz em longo prazo e boa 

gestão dos serviços. Além disso, é um dos serviços e infraestruturas socialmente mais 

                                                           
1
 O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU número 6 diz: “Assegurar a disponibilidade e 

gestão sustentável da água e saneamento para todos”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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necessários para uma condição minimamente digna à garantia efetiva do direito à vida nas 

cidades ou em lugar qualquer do território, com implicações diretas na saúde das populações 

envolvidas. Onde há saneamento, há prevenção e menos necessidade de ações corretivas no 

campo da saúde; menor taxa de mortalidade infantil e menos gastos com saúde pública. 

Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde (ONU, 2014), “para cada dólar 

investido em saneamento, são economizados 4,3 dólares em custos de saúde no mundo”. A 

boa execução dos serviços de saneamento traz inúmeras vantagens e benefícios a toda 

população. Segundo o Instituto Trata Brasil em estudo realizado no ano de 2011, para cada 

mil crianças nascidas vivas, 12,9 morrem por doenças relacionadas à ausência de saneamento. 

O mesmo estudo contabilizou 400 mil casos de internação por motivo de diarreias, sendo 53% 

destas internações, crianças de 0 a 5 anos.  

Uma pesquisa realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) estima que cerca de 65% das internações de crianças, com menos de 10 

anos, seja resultado da ausência ou deficiência do sistema de saneamento básico, como 

fornecimento de água potável e esgotamento sanitário. Além disso, a pesquisa demonstra 

também que as crianças que residem em locais sem infraestrutura de saneamento possuem 

menor rendimento escolar, até 18% a menos que os demais. 

A diferença na oferta dos serviços de saneamento básico dentro de um município se 

torna evidente quando nos deparamos com as condições em que a população em áreas 

periféricas e irregulares vive. Via de regra, são mais carentes em infraestruturas, 

equipamentos e serviços. A forma de construção da nossa sociedade, baseada na segregação 

socioeconômica e na urbanização desigual, dos baixos salários (MARICATO, 2011), 

proporciona tais disparidades. Isso se dá porque à população que vive sem condições de 

adquirir moradia própria só resta a alternativa de viver em zonas periféricas (devido ao baixo 

valor da terra ou pela remoção imposta), constituindo comunidades precárias vivendo à 

margem do interesse público. 

As estratégias das populações aí localizadas para resolução do problema de 

saneamento básico são diversas, criadas localmente e, em boa medida, inadequadas sob o 

ponto de vista técnico, social e ambiental. Tal fato deveria, portanto, chamar a atenção do 

poder público na busca de políticas integradas sob o ponto de vista das distintas escalas 

geográficas do problema e aos demais problemas da habitação social, que, na verdade, estão 

na base de toda esta problemática.  
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O problema deve ser tratado na perspectiva de um planejamento urbano responsável 

que priorize, acima de tudo, o bem-estar comum da população como um passo necessário para 

um desenvolvimento social gradual que seja mais igualitário e justo. No momento político-

institucional atual, a fim de que esse planejamento ocorra de forma integrada, é necessário 

que seus planos- Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) - estejam atrelados à 

elaboração do Plano Diretor Municipal; este que, por sua vez, deverá se compatibilizar, no 

contexto de regiões metropolitanas, às diretrizes do Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado, a ser entregue em 2021. 

O presente trabalho objetivou promover uma discussão acerca dos desafios 

enfrentados dentro das fronteiras de um município para atender a população de assentamentos 

precários nos serviços de saneamento, suas metas, impasses e dificuldades de financiamentos. 

Consequentemente, estando este inserido numa região metropolitana, quais os benefícios da 

regionalização, o relacionamento com os municípios limítrofes e os desafios que englobam a 

gestão das funções públicas de interesse comum na RM. 

Além disso, o trabalho almeja promover uma reflexão acerca do objetivo principal da 

Lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007), que visa universalizar o acesso aos serviços de 

saneamento, com prazo estipulado até 2.033, através de medidas de adequação previstas no 

PMSB. Porém, a existência de assentamentos em condições precárias denuncia uma grande 

questão a ser resolvida em primeira instância, a habitação. Portanto, a universalização do 

acesso aos serviços de saneamento passa obrigatoriamente pela problemática da habitação 

precária e da regularização fundiária.  

Tais problemas podem ser escalados em nível regional, se tornando mais complexos 

em sua condição institucional, onde o planejamento deverá ser integrado e as 

responsabilidades compartilhadas, já que o saneamento básico é uma FPIC. 

 

a) Materiais e métodos 

 

A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho contou com uma revisão 

bibliográfica acerca da formação do território urbano, mediante os processos de urbanização, 

da periferização socioespacial de populações desfavorecidas, do aumento e crescimento dos 

assentamentos irregulares e precários no Brasil, a organização e análise de dados estatísticos 

(quantificação), sensoriamento remoto por drone, para elaboração de mapa com ferramentas e 
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programas específicos, como o ARCGIs e o PIX4D, levantamento fotográfico, observação 

direta e análise documental (planos e legislação).  

Vale ressaltar que a utilização do equipamento drone foi de extrema importância e 

relevância, pois o mesmo possibilitou uma visão sinóptica da organização espacial do 

assentamento e sua localização (entorno), por meio da obtenção de imagens aéreas de alta 

resolução que foram trabalhadas, posteriormente, em programa de geoprocessamento, para 

análise simples dos elementos componentes dessa organização espacial. 

As obras e fontes consultadas podem ser visualizadas no item Referências 

Bibliográficas, mas alguns autores podem ser identificados como aqueles que têm colaborado 

para o entendimento inicial de natureza conceitual e teórica das problemáticas envolvidas no 

estudo: Milton Santos, David Harvey, Henri Lefebvre, Ermínia Maricato e Raquel Rolnik. 

A pesquisa bibliográfica incluiu ainda leitura de leis específicas, como o Estatuto da 

Metrópole, Estatuto da Cidade, Lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007), LC 1.166/2012 (SÃO 

PAULO, 2012) e a Lei 13.465/2017 (BRASIL, 2017). 

Além da pesquisa bibliográfica, foi realizada também uma pesquisa de base empírica 

com a base de dados do IBGE, Fundação Pró Lar de Jacareí, Prefeitura Municipal de Jacareí e 

SAAE de Jacareí (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí). Outros documentos 

consultados para obtenção de informações específicas foram: Plano Diretor e Plano Municipal 

Integrado de Saneamento Básico. 

 

b) Área de estudo 

 

A área de estudo selecionada para esta pesquisa está localizada no município de 

Jacareí, Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (Figura 1).  
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                Figura 1 - Mapa da RMVPLN 

 
Fonte: Emplasa, 2016. 

 

Desde os primeiros momentos em que se pensou em tratar a questão da 

ausência/deficiência do saneamento em assentamentos precários, o município de Jacareí 

chamou atenção pela quantidade significativa deste tipo de moradia, constante nos dados 

oficiais do IBGE. Apesar de ser uma cidade com uma população três vezes menor que São 

José dos Campos, de acordo com o último Censo Demográfico, Jacareí apresentava uma 

quantidade de Assentamentos precários maior (IBGE, 2010), como mostra, a seguir, o gráfico 

1 com três dos oito municípios componentes da sub-região 1 da RMVPLN: 
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Gráfico 1 – Assentamentos precários: recorte da sub-região 1 

 
Fonte: IBGE, 2010 

 

Independente da metodologia utilizada pelo IBGE
2
 a quantidade de assentamentos em 

condições precárias era muito expressiva. Jacareí somava 10 assentamentos precários (Vinte 

dois de Abril, Veraneio Ijal, Chácara Bela Vista I e II, Bananal, Mississipi, Jardim do Vale, 

Bairro do Poço, Lagoa Azul, Bairrinho, Rio Comprido); São José dos Campos, 3 

assentamentos (Pinheirinho
3
, Banhado e Vila Rhodia) e Caçapava, apenas dois assentamentos 

(Vila Centenário e Paraíso).   

 A partir daí estava definido o município no qual a pesquisa se daria. Mas a escolha do 

assentamento, que foi o Lagoa Azul 2, se deu de fato por ser recente a sua formação (2016), e 

pelo contingente populacional (aproximadamente 600 famílias). 

Outro fato é que o terreno onde estão alocados faz parte de uma área particular 

abandonada, onde era realizada a extração de areia. Todos esses fatores em conjunto 

despertaram interesse em direcionar a pesquisa a esta comunidade. A partir daí, algumas 

visitas foram realizadas para então se definir, de fato, a área do estudo. 

                                                           
2
 O IBGE identifica assentamentos precários a partir de 51 moradias, dando a denominação de “Aglomerados 

Subnormais”. Porém neste trabalho será utilizada como referência a denominação de Assentamentos Precários 

conforme a nova Política Nacional de Habitação (BRASIL, 2010). 
3
 A comunidade do Pinheirinho foi removida em 2012 através de uma ação de reintegração de posse, porém 

quando o senso foi realizado, ainda habitava o local. 
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Abaixo, a imagem obtida pelo Google Earth do município de Jacareí, e no canto 

superior direito, circulado em vermelho, a área onde está localizada a Comunidade Lagoa 

Azul 2 (Figura 2 e 3). Já nestas primeiras imagens pode-se destacar o quanto a comunidade se 

encontra segregada em relação ao restante da cidade: 

Figura 2 - Panorama do Município de Jacareí 

 
Fonte: Google Earth, 2018. 

 

 
Figura 3 - Bairro Lagoa Azul e Lagoa Azul 2 

 
Fonte: Google Earth, 2018 

A Comunidade Lagoa Azul 2 está localizada no Distrito do Parque Meia Lua, região 

norte do município de Jacareí. Surgiu após a segunda metade do ano de 2016, tendo sido 

rapidamente ocupada por pessoas que, segundo o vereador da região, já esperavam há anos 
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para obter suas casas através de um programa de moradias populares da Fundação Pró Lar de 

Jacareí. A comunidade se instalou paralela ao bairro Lagoa Azul, por isso leva o nome de 

Lagoa Azul 2. Mais detalhes em relação à Comunidade e as condições socioterritoriais da 

população residente serão explanados no Capítulo V desta pesquisa.  
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1 FORMAÇÃO TERRITORIAL, URBANIZAÇÃO DESIGUAL: OS 

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

 

1.1 Formação territorial e urbanização desigual 

 

Para o doutor em Ciência política, Jackson De Toni, a diferenciação entre classes 

remonta da antiguidade, sendo também um processo histórico da divisão social do trabalho. 

Segundo ele, 

Um outro momento do processo de urbanização é assim, a divisão social do 

trabalho entre campo e cidade. Neste caso, a diferenciação social entre 

classes precedeu historicamente a diferenciação puramente espacial-

ecológica. A história das civilizações antigas demonstrou que uma classe, ou 

casta, acumulou funções primordiais não-produtoras (administração, guerra, 

assuntos religiosos, etc.), possibilitando sua segregação espacial em relação 

aos demais segmentos (DE TONI, 2017). 

 

As cidades concentravam não só os centros de comércio, como se tornaram também o 

lócus da produção industrial. A partir da Revolução Industrial (que na Inglaterra teve início a 

partir do século XVIII, se espalhando pela Europa neste mesmo período e no Brasil entre o 

final do século XIX e início do século XX) a produção fabril acabou incentivando ainda mais 

o crescimento urbano. 

No Brasil, as principais atividades industriais desenvolvidas era a produção de tecidos 

e o processamento de alimentos. Eram empresas formadas pela burguesia industrial, de porte 

pequeno ou médio, tendo os grandes centros urbanos como local de produção. Alguns estados 

da Região Sudeste, principalmente São Paulo, comportavam tais indústrias.   

  A intensificação do processo de urbanização se dá de forma elevada a partir do 

século XX, quando o campo deixa de ser habitado pela maioria da população que acaba 

migrando para as cidades em busca de emprego nas indústrias então instaladas.  

Segundo De Toni (2017), a urbanização está intimamente ligada à lógica econômica 

do desenvolvimento capitalista. Sendo o centro urbano o local primordial da reprodução do 

capital, constata-se uma lógica de investimentos em infraestrutura por parte do Estado. A 

partir disso, a divisão social se torna mais evidente, devido à especialização do trabalho e de 

serviços, concentrando o capital nos grandes centros, bem como as atividades comerciais, 

ficando as periferias disponíveis para o trabalhador das indústrias instaladas no entorno das 

cidades. 
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A terra se tornou então uma mercadoria cara, acessível apenas para uma pequena elite 

dominante, e de difícil acesso aos trabalhadores menores assalariados. A classe operária, com 

seus baixos salários (MARICATO, 1996), é obrigada a se instalar nos locais onde a terra é 

mais barata, e onde o mercado imobiliário não tinha nenhum interesse.  

Porém, o processo que acabou resultando na periferização da população trabalhadora 

se deu em boa parte devido à falta de recursos no campo, fazendo com que o migrante 

chegasse às cidades em situação de crise, ou seja, sem muita condição financeira, fazendo 

com que o único local disponível para recebê-lo fossem as terras mais baratas e/ou irregulares 

da periferia.  

A industrialização e urbanização, nos países dependentes economicamente, 

ocorreu de forma muito mais violenta e drástica que na Europa. O processo 

migratório do campo para a cidade deu-se muito mais por expulsão dos 

contingentes rurais e pela estagnação da produtividade agrícola, do que pela 

atração exercida por melhores empregos no meio urbano. Por outro lado, a 

migração rural-urbano nas condições brasileiras não aumentou a demanda 

por produtos urbanos (caso clássico). Pelo contrário, sem poder aquisitivo e 

reproduzindo na cidade, as formas tradicionais de sobrevivência 

(subsistência informal), o contingente de migrantes só aumentou a pressão 

sobre os serviços públicos sem contrapartida fiscal ou tributária. Este 

processo explica, em parte, o padrão de crescimento periférico das grandes e 

médias cidades brasileiras, que tem na favelização (habitação irregular, 

clandestina e precária) sua face mais dramática (DE TONI, 2017). 

 

Segundo dados do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, a UN-

Habitat, 85% da população brasileira vive em áreas urbanas (ONU, 2014). Os espaços 

urbanos atraem uma expectativa de melhoria de vida devido aos serviços e condições de 

moradia. Porém, a vida nas grandes cidades também é permeada por grandes problemas, e a 

habitação certamente é um deles. 

Os espaços acabam se dividindo de acordo com o poder econômico da classe que os 

habita. Os trabalhadores mal remunerados precisam buscar a terra que o seu salário consegue 

pagar; por outro lado, os mais abastados podem escolher os locais com melhor infraestrutura, 

fácil acesso e com mais privilégios.   

O processo histórico de formação socioespacial (SANTOS, 2005) e da urbanização 

brasileira acabam por si só explicando as diferenças encontradas no território ainda nos dias 

de hoje: a exploração do trabalho pelo capital (com baixos salários oferecidos) e o valor 

exacerbado da terra melhor localizada. Ainda que a cidade grande seja o local onde haja mais 

oferta de emprego e subempregos, ela acaba se tornando um polo da pobreza (SANTOS, 

2005, p. 10). Segundo o geógrafo, a pobreza não é apenas um fator econômico, mas também 

um fator espacial: 
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A cidade em si, como relação social e como materialidade, torna-se criadora 

de pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico de que é o suporte como por 

sua estrutura física, que faz dos habitantes das periferias (e dos cortiços) 

pessoas ainda mais pobres (SANTOS, 2005, p. 10). 

 

Para o geógrafo, a urbanização brasileira precisa ser entendida e interpretada como 

resultado de processos econômicos, políticos, técnicos e socioculturais em diversas fases 

históricas (SANTOS, 2005, p. 11). Desta maneira, pode-se dizer que o que vemos nos dias de 

hoje é uma forma de urbanização que foi evoluindo como resultado de um processo de 

formação, um padrão histórico de segregação social e concentração de capital. 

 

1.2 Periferização Socioespacial e os assentamentos precários 

 

As cidades não estavam preparadas para o grande boom populacional. Sem muita 

infraestrutura, sem os investimentos necessários e com o enfraquecimento da economia após 

alguns anos (devido à depressão econômica), cresce o número de favelas. Estima-se que o 

crescimento da população urbana em terrenos periféricos e aglomerados subnormais (favelas, 

entre outros) a partir da década de 1970, ultrapassou os números da urbanização conceitual. 

Mike Davis destaca que o processo mundial da urbanização acelerada, resultando em 

periferias e assentamentos inadequados, é uma consequência da multiplicação da pobreza e 

não do desenvolvimento econômico que atrai a população para as áreas urbanas. Para o autor: 

“como em outras palavras, a ‘superurbanização’ é impulsionada pela reprodução da 

pobreza, não pela oferta de empregos” (DAVIS, 2006, p. 26).    

Segundo o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), durante o 

Habitat III
4
, mais de 900 milhões de pessoas em todo o mundo vivem em favelas. É um grupo 

social que possui acesso restrito aos serviços e infraestrutura urbanos e vivem em condições 

precárias e de pobreza.  

De acordo com a nova Política Nacional de Habitação (BRASIL, 2010), o conjunto de 

assentamentos urbanos inadequados ocupados por moradores de baixa renda é chamado de 

Assentamento Precário. Inclui: “cortiços, loteamentos irregulares de periferia, favelas e 

assemelhados, além dos conjuntos habitacionais degradados”. No Brasil, as favelas e cortiços 

são os dois principais tipos de assentamentos precários.  

Possuem, segundo Brasil (2010), algumas das seguintes características: “irregularidade 

fundiária, ausência de infraestrutura de saneamento básico, localização em áreas mal servidas 
                                                           
4
 Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, ocorrida em Quito-

Equador, 2016. 
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por sistema de transporte e equipamentos sociais, terrenos alagadiços e sujeitos a riscos 

geotécnicos e adensamento”. 

Segundo Santos (2009, p. 54), “pobreza e periferização aparecem como dois termos 

interligados”. Isto porque, segundo o geógrafo, os custos com os serviços de água, esgoto e 

energia elétrica oneram ainda mais no custo de vida da população pobre, além do alto valor da 

terra. Dessa forma, a ocupação de terrenos clandestinos ou áreas abandonadas acaba sendo 

uma solução imediata para o problema da habitação e falta de dinheiro (SANTOS, 2009, p. 

49). Nestes locais, muitas vezes são realizadas ligações clandestinas de água e luz, e o esgoto 

despejado em algum curso d’água mais próximo, ou depositado em fossas caseiras.  

A chamada “cidade grande” e regiões metropolitanas se tornaram atrativas com a 

chegada da indústria e outras oportunidades. Os grandes centros urbanos ficaram com o 

encargo de absorver a população que migrava do campo em razão da especialização e 

modernização da agricultura (SANTOS, 2006, p. 219). 

Porém, ainda que houvesse “espaço físico” para todos, a terra se tornou uma 

mercadoria cara, acessível apenas para uma pequena elite dominante, e de difícil acesso 

público. A autoconstrução de casas (sem o controle do Estado) se torna a forma capaz de 

garantir uma moradia mínima para a população de baixa renda. 

A partir disso, a constante disputa desigual pelo uso do território se dá em função da 

força que cada grupo possui no mesmo, e muitas vezes, essa disputa é orquestrada pelo 

fenômeno da escassez, tanto material quanto de poder (SANTOS, 2006, p. 215). Dessa forma, 

as comunidades constituídas nas periferias foram crescendo ao redor dos grandes centros, e se 

multiplicando por todo território brasileiro. A periferia é muitas vezes o único local que o 

trabalhador consegue para se instalar juntamente com sua família. É também o local daqueles 

que nem trabalho possuem devido à falta de oportunidades. 

Segundo Maricato (1996, p. 27), a população periférica cresceu a uma taxa maior que 

a população urbana total. De acordo com a autora, a população das favelas tem apresentado 

um exponente de crescimento desde as décadas de 1970, 1980 e até mesmo na década de 

1990, mantendo uma espécie de padrão progressivo. Maricato descreve esse fenômeno como 

“urbanização dos baixos salários”, que seria proveniente da industrialização dos baixos 

salários (MARICATO, 1996, p. 39). Porém, há também aqueles que não estão inseridos no 

mercado de trabalho formal, não conseguem comprovar renda (ou simplesmente não a 

possuem), e que partem para os únicos locais onde conseguem adquirir uma moradia, ainda 

que precária. Nesse sentido, fica evidenciado que a população mais desfavorecida é 
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frequentemente levada a ocupar as periferias da cidade, expulsas de locais que sofreram um 

processo de aumento do valor do solo urbano. A periferia se torna então o lugar da ilegalidade 

e do pouco interesse do Poder Público.  

A separação espacial se concretiza quando um grupo de indivíduos não pertence à 

mesma “classe social dominante”, ou não se enquadram no padrão hegemônico local, como se 

não estando visíveis materialmente, sua existência também pudesse ser negada. Para Bauman, 

a sociedade hegemônica tende a segregar tudo que lhe pareça desagradável, como foi feito 

com os escravos, os leprosos, os doentes mentais, entre outros: 

Essa impressão é causada pelos valores comuns a todos os inventores de 

utopias e sua preocupação comum com ‘um certo ideal de racionalidade feliz 

ou, se quiserem, de felicidade racional’ — implicando uma vida num espaço 

perfeitamente ordenado e depurado de todo acaso, livre de tudo que seja 

fortuito, acidental e ambivalente (BAUMAN,1999, p. 40). 

 

De acordo com Santos (2005), com o crescimento da população e a falta de 

planejamento das cidades ocorrem dois tipos de segregação: a espacial e a social. A espacial 

se dá em razão da alta valorização dos imóveis em locais providos de infraestrutura básica, 

como saneamento, asfalto, transporte, além de lazer, comércios, escolas, etc. A segunda forma 

de segregação, a social, diz respeito às dificuldades que esses grupos apresentam em 

conseguir empregos de qualidade, acesso aos serviços e aos direitos. As duas formas de 

segregação estão intrinsecamente ligadas e revelam, em uma de suas faces, a condição dos 

grupos de menor renda. 

Há de se ressaltar também a posição dos gestores municipais frente a essa questão, 

pois o poder público mais próximo seria o mais capaz de intervir por meio de melhor 

organização e legislação em relação ao uso do solo e de decisões e medidas, visando atender a 

essa demanda populacional. Para Maricato (2003), a população excluída faz parte de uma 

“cidade informal” negligenciada pelo poder público, que visa sempre favorecer e atender aos 

interesses das áreas que integram a “cidade formal”: 

A lógica concentradora da gestão pública urbana não admite a incorporação 

ao orçamento público da imensa massa, moradora da cidade ilegal, 

demandatária de serviços públicos. Seu desconhecimento se impõe, com 

exceção de ações pontuais definidas em barganhas políticas ou períodos pré-

eleitorais. Essa situação constitui, portanto, uma inesgotável fonte para o 

clientelismo político (MARICATO, 2003, p. 157). 

 

Ao que parece, a tradição histórica de produção e ocupação do espaço, herdada do 

período colonial, que tem por característica a segregação social, pode ser vista ainda hoje nas 
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grandes e pequenas cidades brasileiras, onde a desigualdade, capitaneada por uma sociedade 

patrimonialista, configura grandes disparidades sociais dentro de um mesmo espaço 

geográfico (MARICATO, 2015, p. 78).  

Para Maricato a escandalosa especulação imobiliária e a alta valorização da terra, mais 

acentuada nos últimos anos, tem construído a periferia da periferia: “os pobres estão indo para 

novas periferias, porque o capital imobiliário disputa as terras da primeira periferia” 

(MARICATO, 2015, p. 112): 

  
No restante da cidade, como em todas as metrópoles brasileiras, um furacão 

imobiliário revoluciona bairros residenciais e até mesmo as periferias 

distantes: insuflado pelos recursos do MCMV, ele empurra os pobres para 

além dos antigos limites, no contexto de total falta de regulação 

fundiária/imobiliária ou, em outras palavras, de planejamento urbano, por 

parte dos municípios. A especulação corre solta, auxiliada por políticas 

públicas que identificam valorização imobiliária com progresso 

(MARICATO, 2015, p. 57). 

 

Segundo a autora, fica então admitido e imputado a esses “pobres” ocuparem áreas 

irregulares dentro dos municípios, como margens de rios, córregos (onde há oferta de água e 

também risco de inundação) e áreas consideradas de alto risco (encostas ou topos de morros), 

mas jamais deverão ocupar áreas valorizadas, pois as áreas que lhes cabem teriam seu valor 

de mercado diminuído. 

Esta desigualdade de produção do solo urbano acaba por privilegiar o mercado 

imobiliário, pelo fornecimento de infraestrutura pelo Estado, trazendo benefícios aos 

investidores, em contraponto ao restante da cidade, principalmente às regiões periféricas, 

carentes do que há de estrutura mais básica à sobrevivência, como água e esgoto. Essa prática 

favorece apenas o capital especulativo, acentuando ainda mais desigualdade e segregação 

socioespacial. A população que mais necessita e faz uso dos aparelhos públicos é a que se 

encontra mais longe ou fora do alcance dos tais, sendo muitas vezes expulsos para não 

desvalorizarem a terra. “E a população pobre tem que sair. Por que tem que sair? Porque ela 

desvaloriza, o pobre pesa negativamente sobre o preço e impacta a taxa de lucro” 

(MARICATO, 2015, p. 112).       

A cidade se caracteriza, portanto, como um espaço construído (estruturalmente e 

socialmente), onde se dá a produção e reprodução da força de trabalho e onde o capital se 

multiplica; este, por sua vez, determina a forma de produção da mesma (LAMPARELLI; 

CAMARGO; GEORGE, 2007). 
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O que se observa no modo de produção capitalista é que o espaço urbano vai ficando 

cada vez mais hierarquizado e contraditório, pois há uma incoerência entre a socialização do 

espaço urbano e a sua apropriação privada. 

As regiões metropolitanas são as que possuem um número maior de assentamentos 

precários devido à alta taxa de urbanização e ao fato de que as metrópoles concentram maior 

atividade econômica. De acordo com o IBGE, do total nacional de domicílios em 

assentamentos precários, mais de 77% se encontra em regiões metropolitanas com mais de 2 

milhões de habitantes. Dados do Censo Demográfico 2010: aglomerados subnormais: 

primeiros resultados (2011) mostram que de um total populacional de 11.425.644 pessoas 

residentes em aglomerados subnormais no Brasil, 59,3% (6.780.071) estão concentrados nas 

Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Salvador e Recife. Esses dados  

revelam como o rápido processo de urbanização resultante da busca por empregos e melhores 

condições nas cidades metropolitanas e a falta de planejamento urbano contribuem para a 

existência de tais aglomerados ou assentamentos precários (IBGE, 2010). 

 

1.2.1 Espaço, lugar e território usado 

 

Milton Santos designa espaço como sendo um conjunto de objetos associado a um 

conjunto de ações e relações, constituindo um sistema indissociável, sendo uma das instâncias 

da sociedade, juntamente com a cultura, a política e a economia (SANTOS, 1982, p. 55). No 

espaço se reúnem materialidade e ação humana. Para o filósofo e sociólogo francês Henri 

Lefebvre (2006, p. 34-36), o espaço não é algo em si mesmo, mas sempre ligado à realidade 

social. Para ambos os teóricos, o espaço é resultado do processo humano (social e técnico). 

Considera-se então que o espaço é um elemento de suma importância para a sociedade e tudo 

aquilo que ela traz consigo como representação e identificação, sendo então o espaço um fator 

social. Sendo assim construído, material e socialmente, o espaço urbano contêm em si 

diversas realidades e nuances. 

O geógrafo Werther Holzer, ao trabalhar numa perspectiva humanista, afirma que as 

relações entre espaço e lugar estabelecem de certa forma a natureza da geografia. Em suas 

palavras: 

 Mas o lugar tem uma importância ímpar para a geografia humanista, pois, se 

para as técnicas de análise espacial o lugar se comporta como um nó 

funcional, para o humanista ele significa um conjunto complexo e simbólico, 

que pode ser analisado a partir da experiência pessoal de cada um - a partir 
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da orientação e estruturação do espaço, ou da experiência grupal 

(intersubjetiva) de espaço - como estruturação do espaço mítico-conceitual 

(HOLZER, 1999, p. 71). 

 

Para Heidegger (1992, p.185-186 apud HOLZER, 1999, p. 76),  

1 No ser das coisas, tal como nos lugares, reside a ligação entre o lugar e o 

espaço, reside também a relação entre o lugar e o homem que está nele [...] 

Os espaços que nós percorremos diariamente são ‘organizados’ pelos 

lugares, onde o seu ser é fundamentado sobre as coisas do gênero das 

construções. 

 

O geógrafo Yi-Fu Tuan, um dos precursores da corrente humanista, diz que “O espaço 

transforma-se em lugar à medida que adquire definição e significação” (TUAN, 1983, p. 12). 

Desta forma, a geografia humanista traz como conceito de lugar as relações subjetivas 

do homem com o espaço e o ambiente. De acordo com Relph (1976, p. 42-43): 

2  Lugares são os contextos ou panos de fundo para a intencionalidade definir 

objetos ou eventos, ou seja, eles podem ser objetos da intenção em seu 

sentido primordial [...] [pois] toda consciência não é meramente consciência 

de algo, mas de algo em seu lugar, e [...] esses lugares são definidos 

geralmente em termos dos objetos e de seus significados. Como objetos, no 

seu verdadeiro sentido, lugares são essencialmente focos de intenção, que 

têm usualmente uma localização fixa e traços que persistem em uma forma 

identificável (RELPH, 1976 apud HOLZER, 1999, p. 72). 

 

Portanto, “o lugar é um centro de significados espaciais e pessoais” (HOLZER, 1999, 

p. 74).  

Porém, na Geografia, o sentido do conceito de lugar varia de acordo com a corrente 

teórica a que está submetido. Essas correntes teóricas, por sua vez, sofrem as influências 

filosóficas de seu tempo. No Brasil, a geógrafa e professora Lívia de Oliveira, cuja orientação 

foi conduzida pelo estudo de Tuan e da Geografia Humanista, se tornou a pioneira no estudo 

da percepção sobre meio ambiente no país. Lívia foi responsável pela tradução e publicação 

das obras do autor (MARANDOLA JUNIOR; GRATÃO, 2003, p. 8). 

Milton Santos, que faz parte de outra corrente, a da geografia crítica, desenvolve a 

discussão do lugar no mundo global e a influência dos processos de globalização e as relações 

estabelecidas entre o local e o global. Segundo Rodrigues,  

 

Os autores da corrente crítica apresentam, então, uma visão alternativa que 

considera os lugares como nós de interação das redes social, econômica e 

política global, na qual os lugares “são manifestações locais de 

macroprocessos econômicos ao invés de emergirem de um contexto histórico 

específico”. Inserem um “sentido global de lugar” definido pelas relações 

que mantêm com a exterioridade (RODRIGUES, 2015, p. 156). 
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Para Santos, a influência dos processos tecnológicos ligados à globalização influencia 

a dinâmica de vida dos indivíduos nos lugares. Nas palavras do geógrafo: 

Na verdade, a globalização faz também redescobrir a corporeidade. O 

mundo da fluidez, a vertigem da velocidade, a frequência dos deslocamentos 

e a banalidade do movimento e das alusões a lugares e a coisas distantes, 

revelam, por contraste, no ser humano, o corpo como uma certeza 

materialmente sensível, diante de um universo difícil de apreender 

(SANTOS, 2006, p. 212). 

 

O autor destaca ainda que a maneira perversa com que a globalização influencia a vida 

cotidiana dos indivíduos altera a característica própria do lugar:  

O território tanto quanto o lugar são esquizofrênicos, porque de um lado 

acolhem os vetores da globalização, que neles se instalam para impor sua 

nova ordem, e, de outro lado, neles se produz uma contra-ordem, porque há 

uma produção acelerada de pobres, excluídos, marginalizados (SANTOS, 

2001, p. 114). 

 

Para o geógrafo, é necessário ressignificar o lugar, pois ele é a dimensão espacial do 

cotidiano (2006, p. 213): “Cada lugar é, à sua maneira, o mundo [...] Impõe-se, ao mesmo 

tempo, a necessidade de, revisitando o lugar no mundo atual, encontrar os seus novos 

significados”. 

 Milton Santos destaca ainda que no contexto de uma sociedade tão desigual como a 

nossa, seria essencial uma reconstrução do território político-institucional a partir de uma 

revalorização do lugar, pois este é “considerado como espaço de exercício da existência 

plena”. Segundo o autor: 

A multiplicidade de situações regionais e municipais, trazida com a 

globalização, instala uma enorme variedade de quadros de vida, cuja 

realidade preside o cotidiano das pessoas e deve ser a base para uma vida 

civilizada em comum. Assim, a possibilidade de cidadania plena das pessoas 

depende de soluções a serem buscadas localmente, desde que, dentro da 

nação, seja instituída uma federação de lugares, uma nova estruturação 

político-territorial, com a indispensável redistribuição de recursos, 

prerrogativas e obrigações. A partir do país como federação de lugares será 

possível, num segundo momento, construir um mundo como federação de 

países (SANTOS, 2001, p. 113).  

 

Para o geógrafo britânico David Harvey (outro expoente da geografia crítica) a 

globalização influencia o cotidiano dos indivíduos nos lugares, por meio das tecnologias, 

devido ao estabelecimento de novas relações com o avanço das técnicas de produção do 

capital, dos meios de comunicação e de transportes. Um dos conceitos mais importantes do 

pensamento geográfico da pós-modernidade: a compressão tempo-espaço, também discutido 
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por Harvey, se dá em consequência do aparente encolhimento das barreiras espaciais em 

virtude da globalização. Segundo o geógrafo: 

O incentivo à criação do mercado mundial, para a redução de barreiras 

espaciais e para a aniquilação do espaço através do tempo, é onipresente, tal 

como o é o incentivo para racionalizar a organização espacial em 

configurações de produção eficientes [...] redes de circulação, sistemas de 

transporte e comunicação [...] As inovações voltadas para a remoção de 

barreiras espaciais em todos esses aspectos têm tido imensa significação na 

história do capitalismo, transformando-a numa questão deveras geográfica 

(HARVEY, 1992, p. 204). 

 

Milton Santos propõe ainda uma reflexão a respeito do que ele chama de ‘território 

usado’, que seria o entendimento do território ao mesmo tempo material e social (SANTOS; 

SOUZA; SILVEIRA, 1994). O autor entende o território como um conjunto de sistemas de 

objetos e sistemas de ações, construído de forma indissociável, onde a formação social ocorre 

simultaneamente com a formação espacial (QUEIROZ, 2014, p. 156).  

A socióloga e professora Ana Clara Ribeiro traz uma síntese sobre o conceito de 

Santos a respeito do território usado, entendendo-o como sendo “a categoria mediadora 

posicionada entre passado e presente, cujo domínio é indispensável ao desvendamento dos 

futuros possíveis” (RIBEIRO, 2012, p. 294). Segundo a autora, no território articula-se o geral 

e o individual. Sendo assim, os direitos individuais só existem a partir dos coletivos. 

Milton Santos considera ainda que o território usado é o território usado por todos, ou 

seja, a organização e o uso do território se dão por todos os agentes sociais, envolvendo, por 

isso, as múltiplas relações de poder, econômicas e simbólicas (RIBEIRO, 2012, p. 306). 

Segundo Queiroz (2014, p. 157),  

O território-forma é o espaço material e o território usado é o espaço 

material mais o espaço social. O território usado é constituído pelo território 

forma – espaço geográfico do Estado – e seu uso, apropriação, produção, 

ordenamento e organização pelos diversos agentes que o compõem: as 

firmas, as instituições – incluindo o próprio Estado – e as pessoas. 

 

Por fim, o espaço geográfico é uma categoria social, constituído pelas dinâmicas 

sociais, sistemas de objetos e ações: “O espaço geográfico está relacionado com o território 

usado, assim como, o modo de produção está relacionado com a formação socioespacial. O 

território usado é, assim, a totalidade da formação socioespacial; a totalidade do Estado-

nação” (SANTOS; SOUZA; SILVEIRA, 1994). Sendo assim, o lugar é a instância mediadora 

entre território usado e espaço geográfico: 

O lugar é o cotidiano de cada indivíduo, de cada grupo social, de cada agente 

do espaço. Como também, o lugar é território usado e espaço geográfico. 
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Este é formado por diversos territórios e por diferentes lugares. E o 

território, que também é espaço geográfico, constitui-se de vários lugares. 

Há, portanto, uma dialética das escalas (espaço geográfico, território usado e 

lugar), que é a dialética da totalidade (mundo, formação socioespacial e 

cotidiano) (QUEIROZ, 2014, p.159). 

 

1.2.2 A vida na comunidade: perspectivas e conflitos 

 

O conceito de Comunidade tem sido utilizado por diversos autores a fim de descrever 

as relações de determinados grupos de indivíduos em seus lugares. Vale ressaltar, portanto, 

que este trabalho não teve como pretensão esgotar os conceitos de Comunidade, 

principalmente sob a ótica sociológica, sendo a busca das seguintes definições apenas para 

conceituar de maneira geral, a fim de elucidar o leitor de forma abrangente, sendo apenas pelo 

fato do assentamento utilizado no estudo de caso se autodenominar como Comunidade. 

O filósofo grego Aristóteles (séc. IV a. C) afirma em sua obra, A Política, que a 

finalidade do ser humano é viver em sociedade, sendo praticamente uma tendência natural do 

mesmo. Segundo o filósofo, o homem busca a coletividade com o objetivo de suprir sua 

carência; carência que aponta para a incompletude, fazendo com que o indivíduo se associe 

aos demais a fim de se tornar “plenamente humano” (ARISTÓTELES, 2009, p. 11).  

Desta maneira, o homem tem se organizado em grupos cujos interesses são 

compartidos, como forma de resistência ou sobrevivência, em busca de direitos comuns, 

dentro de um contexto de “diversidade socioespacial” (SANTOS, 2006, p. 219). 

A psicóloga social Sandra Jovchelovicht destaca que a comunidade é o espaço 

intermediário entre a família e a sociedade mais ampla. A autora salienta que as comunidades, 

em geral, são construídas por indivíduos que se identificam como pertencentes a ela: 

 

É uma comunidade que estrutura nossa experiência e nos ensina sobre a vida 

e como vivê-la. Nem tão próxima de nós como a família imediata ou os 

vários grupos aos quais pertencemos nem tão distantes como as regras 

gerais, os códigos e práticas que governam e estruturam as sociedades mais 

amplas em que vivemos: a comunidade é um espaço intermediário que nos 

oferece os recursos simbólicos e materiais para a vivência da dialética entre 

o sujeito singular e o mundo social (JOVCHELOVITCH, 2008, p. 127). 

 

O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman diz que ao mesmo tempo em que a 

comunidade pode ser o lugar da segurança, do aconchego, da mútua compreensão das muitas 

faltas e necessidades, bem como do perdão e da mão auxiliadora, é também, quando 

alcançada, um instrumento de perda da identidade individual (BAUMAN, 2003, p. 17). Isto 
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porque os indivíduos se tornam pertencentes ao todo, ou seja, o interesse comum sobrepõe o 

individual, sendo esta a forma de se organizarem para obter força e continuidade. 

Santos explica que “a cooperação e o conflito são a base da vida em comum”, visto 

que o compartilhamento do cotidiano e as próprias relações entre os indivíduos, via de regra, 

são carregadas por divergências (SANTOS, 2006, p. 218). 

Para Bauman (2003, p. 7), quando se parte do sentido etimológico da palavra 

‘comunidade’ têm-se uma impressão sempre muito positiva e confortante, além de implicar 

em segurança e comunhão. Certamente é o local onde a ajuda mútua funciona como regra, 

onde os julgamentos estão ausentes, e o bem comum sempre prevalecerá. Nas palavras do 

sociólogo: 

E assim é fácil ver por que a palavra “comunidade” sugere coisa boa. Quem 

não gostaria de viver entre pessoas amigáveis e bem intencionadas nas quais 

pudesse confiar e de cujas palavras e atos pudesse se apoiar? Para nós em 

particular — que vivemos em tempos implacáveis, tempos de competição e 

de desprezo pelos mais fracos, quando as pessoas em volta escondem o jogo 

e poucos se interessam em ajudar-nos, quando em resposta a nossos pedidos 

de ajuda ouvimos advertências para que fiquemos por nossa própria conta 

(...). (BAUMAN, 2003, p. 8). 

 

Porém, é necessário sair do campo da expectativa do mundo “ideal” e explorar as 

transformações ocorridas nas relações internas “reais” existentes nas comunidades. Segundo 

Jovchelovitch (2008, p. 131), o aspecto heterogêneo que caracteriza o interior da comunidade 

tem sido alimentado pela dicotomia gerada pelo “dilema entre individualidade e comunidade, 

entre pertença e desenraizamento”. A psicóloga social defende que é necessário superar os 

conflitos e as diferenças em busca de construir inter-relações entre o Eu e o Outro 

(JOVCHELOVITCH, 2008, p. 132). Segundo a autora: 

 

A psicologia social da comunidade mostra que a liberdade do Eu depende, 

de uma só vez, de encontrar refúgio e superar a segurança oferecida pela 

comunidade [...] A comunidade não é nem uma totalidade homogênea, nem 

um agregado de átomos individuais (JOVCHELOVITCH, 2008, p. 132). 

 

Para Bauman (2003, p. 9), “comunidade é o tipo de mundo que não está, 

lamentavelmente, ao nosso alcance, mas no qual gostaríamos de viver e esperamos vir a 

possuir”. Porém, para ambos estudiosos a esse respeito, há um preço a se pagar pela vida em 

comum: a liberdade e a individualidade. Segundo o sociólogo e filósofo:  

 

Há um preço a pagar pelo privilégio de ‘viver em comunidade’ — e ele é 

pequeno e até invisível só enquanto a comunidade for um sonho. O preço é 

pago em forma de liberdade, também chamada ‘autonomia’, ‘direito à auto-

afirmação’ e ‘à identidade’. Qualquer que seja a escolha, ganha-se alguma 
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coisa e perde-se outra. Não ter comunidade significa não ter proteção; 

alcançar a comunidade, se isto ocorrer, poderá em breve significar perder a 

liberdade (BAUMAN, 2003, p. 10). 

 

Para Bauman, os estudos a partir das comunidades já concretizadas demonstram que a 

contradição entre segurança e liberdade são ainda desafios a serem vencidos. “A segurança e a 

liberdade são dois valores igualmente preciosos e desejados que podem ser bem ou mal 

equilibrados, mas nunca inteiramente ajustados e sem atrito” (BAUMAN, 2003, p. 10). 

Segundo Eric Hobsbawn (1996, p.40 apud BAUMAN, 2003, p.22), “homens e 

mulheres procuram por grupos a que poderiam pertencer, com certeza e para sempre, num 

mundo em que tudo se move e se desloca, em que nada é certo”. A partir desta constatação, 

no desafio de se manter a comunidade, de que nada é “duradouro”, emerge então uma nova 

definição para as relações comunais: a da identidade. De acordo com Bauman,  

 

Identidade, a palavra do dia e o jogo mais comum da cidade, deve a atenção 

que atrai e as paixões que desperta ao fato de que é a substituta da 

comunidade [...] para oferecer um mínimo de segurança e assim 

desempenhar uma espécie de papel tranquilizante e consolador, a identidade 

deve trair sua origem; deve negar ser ‘apenas um substituto’— ela precisa 

invocar o fantasma da mesmíssima comunidade a que deve substituir 

(BAUMAN, 2003, p. 20). 

 

E esta busca é tão necessária dentro do contexto das relações humanas: ter com quem 

ou com quê se identificar. Um lugar onde se possa ser o que se é, revelar seus medos e expor 

suas fraquezas; onde se possa encontrar, de certa forma, uma companhia solidária para a luta 

desgastante do simples “sobreviver”. Nas palavras do sociólogo: 

Uma vida dedicada à procura da identidade é cheia de som e de fúria. 

‘Identidade’ significa aparecer: ser diferente e, por essa diferença, singular 

— e assim a procura da identidade não pode deixar de dividir e separar [...] 

É discutível se essas “comunidades-cabide” oferecem o que se espera que 

ofereçam — um seguro coletivo contra incertezas individualmente 

enfrentadas; mas sem dúvida marchar ombro a ombro ao longo de uma ou 

duas ruas, montar barricadas na companhia de outros ou roçar os cotovelos 

em trincheiras lotadas, isso pode fornecer um momento de alívio da solidão 

(BAUMAN, 2003, p. 21). 

 

Por isso, ainda que as relações humanas, dentro e fora das comunidades, sejam 

complexas, o ser humano necessita desta identificação com o Outro; necessita do outro para 

construir o seu próprio Eu e assim se tornar mais forte e resistente aos desafios do existir. 

Segundo Freud (1930, p.115 apud JOVCHELOVITCH, 2008, p.133): 

 

A vida humana em comum só se torna possível quando se reúne uma maioria 

mais forte do que qualquer indivíduo isolado e que permanece unida contra 
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todos os indivíduos isolados. O poder dessa comunidade é então estabelecido 

como ‘direito’, em oposição ao poder do indivíduo, condenado como ‘força 

bruta’. A substituição do poder do indivíduo pelo poder de uma comunidade 

constitui o passo decisivo da civilização. 

 

1.2.3 Comunidade: lugar de força de resistência e luta 

 

Os assentamentos precários como já visto, surgem como consequência da necessidade 

de moradia de uma classe pouco ou nada favorecida. Assim que estabelecem seu espaço e 

constituem seu lugar, a comunidade ali instalada necessita de mecanismos para sobreviver às 

constantes pressões para deixarem o local. Como citado anteriormente, “o pobre pesa 

negativamente sobre o preço e impacta a taxa de lucro” (MARICATO, 2015, p. 112). 

Segundo Corato (2017), “Se, hoje, estes são lugares para onde até os intelectuais têm 

direcionado suas pesquisas, é porque essa população resistiu bravamente contra todas as 

investidas de destruição de seus domínios”. E as investidas não são poucas. São feitas pelo 

setor imobiliário, pelo poder público, pela população vizinha, pela sociedade hegemônica, 

entre outros. 

Mas não só por isso; há ainda a insegurança, a desconfiança, o preconceito e um 

estigma. A comunidade precária necessita de muita resistência e resiliência. É uma luta 

constante para ser vista, para ser ouvida, para ter seus direitos fundamentais atendidos.  

Todos os dias faz-se necessário travar uma luta pelo direito à moradia, o direito à 

saúde pública, o direito ao transporte, o direito à água, o direito à vida e pelo direito a ter 

direitos. Sem dúvida alguma, a realidade social de quem vive em assentamentos precários é 

muito diferente daquela que vivenciam os moradores de áreas melhor valorizadas. Muitos são 

“taxados” apenas por morarem onde moram; há diversos casos de pessoas que “emprestam” 

endereço de outras para conseguir emprego. É o pobre tendo que lutar duas vezes para 

sobreviver. 

E a resistência vem em forma de união das forças, na busca de representação política e 

de pessoas que lhes possam dar voz, afinal, são como seres invisíveis, ignorados em suas 

necessidades e lutas. 

Apesar de toda precariedade, possuem um senso de ajuda mútua, além de acolhimento 

com aqueles que vem de fora, muitas vezes, em situação de extrema necessidade.  

Além de todas essas lutas enfrentadas pela população periférica, ainda há ainda outra 

luta: a de estar inserido num plano de consumo. Para Milton Santos, o fenômeno da 



 

 
 

36 

globalização revela ainda mais a luta pela sobrevivência e a força de resistência da população 

pobre na busca por fazer parte deste sistema global em que estão inseridos de forma perversa. 

Segundo ele:  

Quanto aos "não-possuidores" sua convivência com a escassez é conflituosa 

e até pode ser guerreira (...).  E como a surpresa se dá como rotina, a riqueza 

dos "não-possuidores" é a prontidão dos sentidos. É com essa força que eles 

se eximem da contra finalidade e ao lado da busca de bens materiais finitos 

cultivam a procura de bens infinitos como a solidariedade e a liberdade: 

estes, quanto mais se distribuem, mais aumentam (SANTOS, 2000, p. 130). 

 

O autor ainda entende que o chamado incessante pelo consumo gera uma percepção da 

falta e da escassez:  

O nosso tempo consagra a multiplicação das fontes de escassez, seja pelo 

número avassalador dos objetos presentes no mercado, seja pelo chamado 

incessante ao consumo. Cada dia, nessa época de globalização, apresenta-se 

um objeto novo, que nos é mostrado para provocar o apetite (SANTOS, 

2000, p. 130).  

 

Segundo Santos, cada dia acaba por ser uma nova experiência da escassez. Por isso, 

não há lugar para o repouso e a própria vida acaba por ser um verdadeiro campo de batalha. 

Na briga cotidiana pela sobrevivência, o que há, mesmo, é uma luta, pois não há para eles 

negociação possível, já que, individualmente, não há força de negociação. Por isso faz-se 

necessária uma organização político-social dentro da comunidade, garantindo 

representatividade, voz, força de luta e resistência. E essa luta nunca terá fim: a sobrevivência 

lhes é assegurada porque as experiências imperativamente se renovam (SANTOS, 2000, p. 

131).  

1.3 O Direito à Cidade 

 

Henri Lefebvre (2001) define o direito à cidade como um direito de não exclusão da 

sociedade, de usufruírem das qualidades e benefícios da vida urbana. Lefebvre escreve sobre a 

segregação socioeconômica e seu fenômeno de afastamento e segregação. Ele refere-se à 

“tragédia dos banlieusards”, pessoas forçadas a viver em guetos residenciais longe do centro 

da cidade (tendo que se deslocar para poder trabalhar e usufruir dos serviços básicos). Perante 

este cenário, ele coloca o direito à cidade como uma recuperação coletiva do espaço urbano 

por grupos marginalizados e excluídos que vivem nos distritos periféricos da cidade. Na 

década de 1990 as ideias de Lefebvre foram retomadas, sendo um dos maiores teóricos para 

reflexão nas áreas de geografia e planejamento urbano. 
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O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: o direito à 

liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O 

direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem 

distinto do direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade 

(LEFEBVRE, 2001, p. 134).  

 

O que o autor chama a atenção, é para um direito que ultrapassa o da moradia, da 

posse da terra em si: é o direito de ser e fazer parte da sociedade como um todo, de usufruir 

dos mesmos espaços de educação, saúde, cultura, trabalho e lazer (LEFEBVRE, 2001, p. 139). 

Milton Santos fala sobre a condição social e espacial das massas que vivem em 

periferias e assentamentos precários, chamando-a de “exílio da periferia”, onde a distância, 

consideravelmente grande, as afasta do trabalho melhor remunerado, educação, cultura, lazer, 

unidades de saúde, entre outros. Como se a cidade e toda sua beleza e estrutura pertencesse 

apenas a uma parcela da população (melhor localizada, e por isso, com maior acesso) e não a 

todos. Santos ainda diz que o valor do indivíduo está intrinsecamente associado ao seu local 

de moradia. O endereço passa a ser fator condicionante de ser reconhecido como cidadão, de 

ter sua voz ouvida e seus direitos garantidos. 

 

Morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza. A pobreza gerada 

pelo modelo econômico, segmentador do mercado de trabalho e das classes 

sociais, superpõe-se a pobreza gerada pelo modelo territorial. Este, afinal, 

determina quem deve ser mais ou menos pobre somente por morar neste ou 

naquele lugar. Onde os bens sociais existem apenas na forma mercantil, 

reduz-se o número dos que potencialmente lhes têm acesso, os quais se 

tornam ainda mais pobres por terem de pagar o que, em condições 

democráticas normais, teria de lhe ser entregue gratuitamente pelo poder 

público (SANTOS, 1998, p. 115). 

 

Não é difícil perceber a implantação de infraestrutura em áreas centralizadas da 

cidade, habitadas pela classe dominante. Mesmo que bairros e assentamentos sejam 

regularizados, estes são constituídos no geral em locais mais distantes dos grandes centros, 

não possuindo a mesma logística e infraestrutura dos primeiros. Embora promova nos 

indivíduos uma certa segurança em relação à posse da terra, a regularização fundiária não 

elimina os problemas de exclusão social e espacial. 

Segundo David Harvey (2014), a construção do urbano se dá antes na coletividade, 

sendo este um dos mais difíceis pontos a ser equalizado dentro das discussões sobre o direito 

à cidade. Justamente por ser coletivo, os que têm o poder de decisão dentro de uma cidade 

sobrepõem seus interesses às reais necessidades enfrentadas por grande parte da população, 

pois o interesse hegemônico prevalece sobre o interesse comum. Para o autor, “A liberdade de 
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construir e reconstruir a cidade e a nós mesmos é, como procuro argumentar, um dos mais 

preciosos e negligenciados direitos humanos” (HARVEY, 2014, p. 74). 

O direito de acesso à cidade e a todos os seus serviços e benefícios, infelizmente se 

tornam restritos a uma parcela que mora em locais e bairros mais centrais. Os moradores das 

periferias distantes acabam vivendo excluídos de seus próprios direitos. Os serviços mais 

básicos não chegam à periferia, como o saneamento, a coleta de lixo, o transporte coletivo, o 

asfalto, a saúde. E quando chegam (se chegam), são oferecidos de uma forma diferente da que 

são executados nas regiões e bairros centrais, sempre de maneira deficitária.  

O Estatuto da Cidade, sancionado como Lei nº 10.257 em 10 de julho de 2001, faz um 

detalhamento e desenvolvimento dos artigos 182 e 183 da CF/1988, trazendo as questões 

urbanas e o direito de acesso às oportunidades que a cidade pode oferecer, como um direito 

igual a todos, sem distinção (BRASIL, 2001).  

Ermínia Maricato defende que somente uma reforma urbana pautada em ideais 

democráticos, visando o fim da exclusão social, atendendo aos direitos dos menos favorecidos 

é que poderá garantir o direito à cidade para todos os indivíduos, de forma plena. “O direito à 

cidade, entretanto, será dado menos por instituições formais, normas legais de política urbana 

ou de planejamento, e mais pelas lutas sociais” (MARICATO, 2015, p. 62).
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2 SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL 

 

2.1 Principais Programas e Ações Federais para o setor do Saneamento Básico no Brasil 

a partir da década de 1970 

 

Nos anos de 1970, a Política Nacional de Saneamento deu origem ao Plano Nacional 

de Saneamento (PLANASA). Havia um investimento anterior no Fundo Nacional de 

Financiamento para Abastecimento, que atendeu 21 cidades do país. Mas a maior mudança 

veio realmente a partir do PLANASA, onde foram consolidadas algumas ideias que surgiram 

ainda nos anos de 1950. As decisões passaram a ser concentradas, com imposições das 

companhias estaduais sobre os serviços municipais, e uma separação das instituições que 

cuidavam da saúde e as que planejavam saneamento (MONTEIRO, 1993).  

O PLANASA foi instalado em 1968 de modo experimental e em 1971 de maneira 

formal. Tratava-se de um modelo centralizado de financiamento de investimentos em 

saneamento básico. Baseava-se na concessão, por parte dos municípios, dos direitos de 

exploração dos serviços às Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs) de seus 

respectivos estados, responsáveis pela execução de obras e pela operação dos sistemas 

(MONTEIRO, 1993). 

 Houve grande avanço em questões de saúde pública na época (MARICATO, 2011).  

Em quinze anos de implantação do Plano, em 1985, os números apresentados pelo IBGE – 

Instituto de Geografia e Estatística – assinalavam um aumento de 37% da população com 

abastecimento de água em relação ao Censo de 1970. Na época, apenas 26,7 milhões de 

brasileiros, ou 50,4% da população urbana, eram abastecidos com água potável e 10,1 milhões 

ou 20% servidos pela rede de esgotos. Em 1985, esse número saltou para 82,8 milhões de 

brasileiros, ou seja, 87% da população urbana eram abastecidos com água potável. 

Aproximadamente 56 milhões de pessoas (contingente maior que a população da França) 

conseguiam acesso a uma água mais salubre, e consequentemente, a uma melhor qualidade de 

vida. Para Monteiro (1993), houve muitas tentativas anteriores para equacionar o problema do 

saneamento básico no país, sendo o PLANASA o primeiro e único até hoje a oferecer 

resultados satisfatórios durante toda sua existência.  

 

O Banco Nacional de Habitação (BNH) não agiu de forma monopolista, mas 

complementando o trabalho de outras instituições - nos três níveis de 

governo e na iniciativa privada - visando a uma atuação descentralizada, 



 

 
 

40 

desde que associados seus esforços e recursos para facilitar o alcance de seu 

objetivo (MONTEIRO, 1993, p. 3). 

 

O BNH era o órgão responsável pela administração do Sistema Financeiro de 

Saneamento (SFS). Ele realizava empréstimos com recursos do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) para financiar parte dos investimentos. Até meados dos anos de 1980, 

apenas as CESBs se beneficiavam desse financiamento. Esse modelo de financiamento foi o 

que gerou grande avanço do setor na década de 1970, fazendo com que mais pessoas tivessem 

acesso aos serviços.  

A meta de extinção dos déficits de água e de serviços de esgotos era chegar a 80% de 

abastecimento e 50% de coleta de esgotos até 1980. Um número ambicioso, mas possível, 

segundo as diretrizes do PLANASA.  

Mais importante, porém, foi a contribuição do PLANASA para que cada brasileiro, em 

1980, tivesse uma esperança de vida 7 anos maior da que tinha em 1970. É facilmente 

constatável que, se mantido o ritmo médio de oferta de serviços observado entre 1970 e 1986, 

o déficit de água potável poderia ser eliminado em 1990 e o de serviços de esgotos no ano 

2000. 

Segundo o PLANASA, as responsabilidades das empresas prestadoras de serviço do 

setor eram: i) Manter o déficit permanentemente zero, perseguindo o equilíbrio entre oferta e 

demanda no campo do saneamento básico; ii) Eficiência e eficácia: as empresas deveriam 

prestar o melhor serviço pelo menor preço (viabilizando o pagamento das tarifas da população 

com menor condição). Não deveria haver muitas empresas, mas poucas e que oferecessem 

melhor desempenho numa maior área de cobertura. O atendimento aos mais pobres era 

preconizado, por isso foi instituído um modelo de tarifa progressiva, onde os usuários 

pagariam uma fração do salário mínimo, enquanto que os mais ricos, por sua vez, pagariam 

tarifas maiores, compensando ao final e deixando uma tarifa com uma média satisfatória. Isso 

também evitaria o desperdício por parte das classes mais elevadas. 

 A criação de um fundo rotativo para cada estado, chamado FAE (Fundo para 

Financiamento de Água e Esgoto) seria a peça chave para a autossustentação do Plano, pois a 

integralização do FAE foi feita com recursos do tesouro nacional. Estes recursos retornariam 

ao FAE acrescentados de juros e seriam empregados e reempregados, havendo sempre 

possibilidades para novos investimentos (MONTEIRO, 1993, p. 5). O FAE deveria se manter 

integralizado até produzir receita suficiente, emprestada à taxa pelo menos igual ao 

crescimento demográfico, porém inferior aos juros de mercado, contando com uma indexação 
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à taxa de juros compatível à inflação. A previsão era que o Plano se tornasse autônomo, pois o 

FAE dispensaria assim os recursos externos.  

Porém, ao final do Plano, o que se analisou com relação às tarifas e ao FAE não foi 

como previsto. Em 1976, a política tarifária foi centralizada pelo governo federal, que para 

tentar combater a inflação reduziu as tarifas. Essa redução teve um efeito desastroso, pois 

inviabilizou as empresas, trouxe um déficit público além de impossibilitar a 

autossustentabilidade do Plano. A falta de pagamento das empresas de serviços, o excessivo 

prazo de amortização e o não cumprimento dos compromissos da integralização por parte do 

Governo Federal fizeram com que os FAE não evoluíssem conforme o programado 

(MONTEIRO, 1993). 

Na década de 1980, várias dificuldades internas e conjunturais fizeram com que o 

PLANASA entrasse em crise. As companhias estavam enfrentando sérias dificuldades, onde 

as carências dos empréstimos obtidos já haviam se esgotado, a inflação atingia níveis altos, as 

taxas de juros e os encargos financeiros só aumentavam, tornando a operação mais cara e 

difícil de manter. Após algumas denúncias de corrupção e o escândalo envolvendo o Grupo 

Delfin (1982), em 1986, o BNH foi extinto. A Caixa Econômica Federal assumiu os antigos 

papéis do Banco no tocante ao financiamento do setor e recebeu o Sistema Financeiro do 

Saneamento. Submetida a limitações orçamentárias mais severas, teve de reduzir 

sensivelmente a oferta de recursos. Em meio à crise do setor de saneamento do fim dos anos 

1980, destaca-se a introdução de um dispositivo na Constituição de 1988 que definiu de forma 

ambígua que os municípios seriam responsáveis pelos serviços de interesse local. 

Em 1992, o PLANASA foi extinto. Segundo Turolla (2002, p. 13), o PLANASA foi o 

“único mecanismo articulado de financiamento e de modernização do setor de saneamento no 

Brasil”, de modo que as iniciativas governamentais posteriores podem ser consideradas como 

“pontuais e desarticuladas”. 

Impõe-se assim a busca de um novo modelo. A década de 1990 foi marcada por uma 

expansão da cobertura e por um limitado esforço de modernização, mas a falta de avanços na 

consolidação de um marco legal específico para os serviços de saneamento impediu um salto 

quantitativo e qualitativo (TUROLLA, 2002).  

Existiram alguns Programas Federais na década de 1990, porém, sem muito 

planejamento a longo prazo ou continuidade (TUROLLA, 2002, p. 15) . Duravam um tempo 

razoavelmente pequeno (terminavam antes mesmo de apresentar resultado significativo), e 
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apresentavam um desafio grande na questão do financiamento. Além disso, eram implantados 

mais de um programa ao mesmo tempo, a fim de minimizar o déficit do setor.  

Saiani e Toneto Júnior (2010, p. 101) organizaram os programas da década de 1990 

em três tipos, de acordo com seus objetivos: 

(i) programas para a redução das desigualdades socioeconômicas, que privilegiavam 

os sistemas sem viabilidade econômico financeira. Neste grupo se encontram: 

Pronurb (Programa de Saneamento para Núcleos Urbanos) – 1990/1994; Pró-

saneamento e Prosanear – 1995/extinto; PAT- Prosanear 1995/vigente; Pass 

(Programa de Ação Social em Saneamento) – 1996/vigente; Prosege (Programa 

Social de Emergência e Geração de Empregos em obras de saneamento) – 

1992/1999, Sede Zero – 2003/vigente e Programa de Saneamento Básico da 

Funasa (Fundação Nacional de Saúde) – vigente;  

(ii) programas voltados para a modernização e o desenvolvimento institucional dos 

sistemas de saneamento. Neste grupo se encontram: Prosab (Programa de Pesquisa 

em Saneamento Básico) – 1996/extinto; PMSS I e II (Programa de Modernização 

do Setor de Saneamento) – 1992/2000 e 1998/2004; PNCDA (Programa Nacional 

de Combate ao Desperdício de Água) – 1997/vigente;  

(iii) programas para aumentar a participação privada no setor. Neste grupo se 

encontram: Propar (Programa de Assistência Técnica à Parceria Público-Privada) – 

1998/extinto; FCP/SAN (Programa de Financiamento a Concessionários Privados 

de Serviços de Saneamento) – 1998/extinto.  

 

Vale ainda ressaltar que o Programa Saneamento para Todos substituiu os Programas 

Pró-Saneamento, Prosanear e FCP/SAN (SAIANI; TONETO JÚNIOR, 2010, p. 102). 

A ausência de uma Política Nacional que pudesse estabelecer diretrizes para o setor de 

saneamento durante toda a década de 1990 até a chegada da Lei 11.445/2007 favoreceu o 

enfraquecimento do setor e fez com que este não tivesse uma linha de evolução linear 

concomitante ao crescimento populacional urbano que estava acontecendo devido à expansão 

das cidades e formação de novas periferias, cada vez mais adensadas e sem as mínimas 

condições estruturais de saneamento (BRASIL, 2007). 

A partir de 2003, o governo federal passa a tratar os problemas do saneamento com a 

criação de alguns programas, cujo objetivo era reestruturar o setor e garantir o 
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desenvolvimento urbano, na medida em que este passa obrigatoriamente pelas questões de 

saneamento ofertadas à população (BRASIL, 2010, p. 70). 

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) foi a responsável em 

coordenar as ações de saneamento, assim como liderar a ação da política pública de 

saneamento básico, que culminou com a aprovação da Lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007). O 

Ministério das Cidades, por sua vez, passou a ser o principal gestor dos programas e ações de 

saneamento básico no Brasil (BRASIL, 2013, p.70). 

O Ministério das Cidades atua em municípios com população maior que 50.000 

habitantes; municípios integrantes de regiões metropolitanas e de regiões integradas de 

desenvolvimento (RIDE); ou, ainda, em municípios organizados em consórcios públicos que 

atendam população superior a 150 mil habitantes. 

À Fundação Nacional de Saúde (Funasa) ficou atribuída a competência de atender os 

municípios com população inferior a 50.000 habitantes, áreas especiais (quilombolas, 

assentamentos rurais, áreas endêmicas e aldeias indígenas - este último atualmente sob 

coordenação direta do Ministério da Saúde). 

O Ministério da Integração Nacional ficou responsável pelos programas de drenagem 

de águas pluviais, infraestrutura hídrica e, ainda, o esgotamento sanitário, a captação e a 

adução de água de caráter multimunicipal e manejo de resíduos sólidos destinados à 

revitalização do rio São Francisco. Coube ao Ministério do Meio Ambiente executar 

programas relacionados aos resíduos sólidos, ao esgotamento sanitário e à revitalização de 

bacias hidrográficas. A tabela 1 apresenta o número de programas voltados às ações de 

saneamento básico entre 2004 a 2011: 

 

Tabela 1 - Número de programas com ações de saneamento básico por Ministério, 2004–2011 

ÓRGÃO GESTOR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ministério das Cidades (MCidades) 9 9 8 7 7 6 5 5 

Ministério da Integração Nacional (MI) 6 7 7 6 6 6 4 4 

Ministério da Saúde (MS) 4 5 5 5 5 4 1 1 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 5 5 4 3 3 2 1 1 

Ministério da Defesa (MD) 1 1 1 1 2 2 1 1 

Ministério do Desenvolvimento Agrário 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDSCF) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 27 29 27 24 25 22 14 14 

Fonte: Brasil, 2013, p. 71. 
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Segundo Brasil (2013, p. 73), pode-se agrupar o conjunto de programas do governo 

federal no campo do saneamento básico em cinco grupos. O primeiro grupo de programas está 

direcionado para a execução de ações diretas de saneamento básico, a saber: abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais e resíduos sólidos. Em geral, o 

objetivo desses programas é ampliar a cobertura e a qualidade dos serviços de saneamento 

básico, com ênfase em ações estruturais, conforme a Tabela 2 a seguir: 

 
Tabela 2 - Programas do governo federal com ações diretas de saneamento básico 

CAMPO DE AÇÃO PROGRAMAS OBJETIVOS MIN. RESPONSÁVEL 

PROGRAMAS ORÇAMENTÁRIOS 

ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA POTÁVEL 

Serviços Urbanos de 

Água e Esgoto 

Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos 

serviços públicos urbanos de abastecimento de 

água 

MCidades 

Infraestrutura Hídrica 
Desenvolver obras de infraestrutura hídrica para 

o aumento da oferta de água de boa qualidade 
MI 

ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Serviços Urbanos de 

Água e Esgoto (
5
) 

Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos 

serviços públicos urbanos de esgotamento 

sanitário 

MCidades 

LIMPEZA URBANA E 

MANEJO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Resíduos Sólidos 

Urbanos 

Ampliar a área de cobertura e eficiência dos 

serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, 

com ênfase no encerramento de lixões, na 

redução, no reaproveitamento e na reciclagem 

de materiais, por meio da inclusão 

socioeconômica de catadores 

MMA 

DRENAGEM E 

MANEJO DAS ÁGUAS 

PLUVIAIS URBANAS 

Drenagem Urbana e 

Controle de Erosão 

Marítima e Fluvial 

Desenvolver obras de drenagem urbana em 

consonância com as políticas de 

desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do 

solo 

MI 

Prevenção e 

Preparação para 

Emergências e 

Desastres 

Prevenir danos e prejuízos provocados por 

desastres naturais e antropogênicos 
MI 

SANEAMENTO RURAL Saneamento Rural 

Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos 

serviços de saneamento ambiental em áreas 

rurais 

MS/Funasa 

PROGRAMAS NÃO ORÇAMENTÁRIOS 

DIVERSAS 

MODALIDADES EM 

SANEAMENTO 

BÁSICO 

Saneamento Para 

Todos (
6
) 

Financiamento oneroso para empreendimentos 

nas modalidades: abastecimento de água; 

esgotamento sanitário; saneamento integrado; 

desenvolvimento institucional; manejo de águas 

pluviais; manejo de resíduos sólidos; manejo de 

resíduos da construção e demolição; 

preservação e recuperação de mananciais; e 

estudos e projetos 

MCidades 

Fonte: Brasil, 2013, p.73. 

 

Os outros quatro grupos de programas incluem ações relacionadas ao saneamento 

básico e visam atuar: i) em áreas especiais, vulneráveis, com maiores déficits dos serviços e 

                                                           
5
 Inclui o Programa Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES), em execução pela ANA desde 2001, 

consistindo de incentivo econômico, na forma de “pagamento pelo esgoto tratado”, para prestadores de serviços 

públicos de saneamento que investem na implantação, ampliação e operação de estações de tratamento de 

esgotos. 
6
 Para efeito do PPA, o Saneamento para Todos não é um programa, visto que suas ações (não orçamentárias) 

estão incluídas em diversos programas de saneamento existentes no PPA. No entanto, para efeito da gestão dos 

recursos do FGTS e do controle do Ministério das Cidades, este possui o status de Programa, possuindo regras 

diferenciadas em relação à aplicação do Orçamento Geral da União. 
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populações tradicionais; ii) no campo do desenvolvimento urbano para enfrentar os problemas 

relacionados à intensa urbanização e à necessidade de serviços e infraestrutura urbana; iii) no 

acesso à água e ao controle da poluição dos recursos hídricos para enfrentar problemas de 

infraestrutura hídrica e de degradação ambiental de bacias hidrográficas; iv) em ações de 

gestão, como o fortalecimento institucional, a gestão pública e a capacitação profissional.  

A seguir, a Tabela 3 traz detalhadamente os objetivos de cada programa: 
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Tabela 3 - Programas do governo federal com ações relacionadas ao saneamento básico 

 
Fonte: Brasil, 2013, p. 75. 
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Alguns programas do governo federal foram fortalecidos pela implementação do 

Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Dentre eles estão: Programa Serviços 

Urbanos de Água e Esgoto; Programa Saneamento para Todos; Programa de Infraestrutura 

Hídrica; Programa Resíduos Sólidos Urbanos; Programa Drenagem Urbana e Controle de 

Erosão Marítima e Fluvial. 

 

2.2 Lei 11.445/2007 – Marco Regulatório do Saneamento Básico 

 

Após alguns anos de discussões, foi sancionada a lei federal 11.445/2007 (BRASIL, 

2007), que estabelece as diretrizes para o saneamento em todo o território nacional. Com a lei, 

foi ampliado o conceito de saneamento, abrangendo não apenas o fornecimento de água 

potável e esgotamento sanitário, mas também a limpeza urbana e o manejo dos resíduos e a 

drenagem das águas pluviais e seu manejo. 

A referida Lei traz como princípio fundamental, entre outros, a articulação com as 

políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua 

erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de 

interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o 

saneamento básico seja fator determinante (art. 3°, VI). 

Como a maior dificuldade do setor sempre foi o exercício da titularidade, a solução 

encontrada foi não definir expressamente o titular do serviço, podendo este delegar a 

organização, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços, mediante convênio, a 

outros entes federativos, nos termos do art. 241 da Constituição da República e da Lei 

11.107/05 (BRASIL 1988, 2005). Com relação à prestação integrada dos serviços, seja nas 

regiões metropolitanas ou em microrregiões, a lei permite que as atividades de regulação e 

fiscalização possam ser exercidas mediante gestão associada, por convênio de cooperação ou 

consórcio público integrado pelos titulares dos serviços. 

Por fim, o texto sancionado confere relevante ênfase aos usuários, que terão amplo 

acesso às informações sobre os serviços, além do controle social – um conjunto de 

mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas 

e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação, o 

que possibilitará a fiscalização quanto ao cumprimento das metas e qualidade dos serviços 

prestados. 
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 Para Maricato (2003), a aprovação da lei nº 11.455/07 representa um significativo 

avanço para a sociedade, principalmente porque conseguiu conciliar o interesse divergente 

entre os três principais atores do segmento: as companhias públicas estaduais de saneamento, 

as concessionárias privadas e os municípios. 

A lei traz como princípio fundamental a Universalização do acesso aos serviços. Em 

seu art. 52, a lei atribui ao Governo Federal, sob a coordenação do Ministério das Cidades, a 

responsabilidade pela elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). O 

Plansab prevê que a universalização da coleta e tratamento do esgoto doméstico deverá ser 

alcançada até o ano de 2033. Os recursos para as obras vêm do PAC (Programa de Aceleração 

ao Crescimento). De 2007 a 2010 ocorreu a primeira fase do programa, e de 2011 a 2015 

entrou em cena o PAC 2. Segundo o Ministério do Planejamento (BRASIL, 2019), “os 

investimentos do PAC são disponibilizados aos municípios, classificados em três grupos, 

conforme descrição a seguir. Os recursos destinados aos Grupos 1 e 2 são coordenados pelo 

Ministério das Cidades e os destinados ao Grupo 3 são coordenados pela Funasa, vinculada ao 

Ministério da Saúde: 

 “Grupo 1: grandes regiões metropolitanas do país, municípios com mais de 70 mil 

habitantes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e acima de 100 mil nas regiões Sul e 

Sudeste; 

 Grupo 2: municípios com população entre 50 mil e 70 mil nas regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste e municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes nas regiões Sul 

e Sudeste; 

 Grupo 3: municípios com menos de 50 mil habitantes”. 

Segundo o Instituto Trata Brasil, o custo total previsto será de 508 bilhões (2014-

2033) para adequação dos municípios nos quatro serviços do saneamento. Para água e esgoto 

seriam 303 bilhões investidos em 20 anos. Os empenhos financeiros assumidos pelo 

Ministério das Cidades já englobam 515 contratos para realização de projetos e a tendência é 

esse número aumentar. Foi o que levou o prazo de entrega das propostas para financiamento 

via Plansab ser estendido até 2019, onde os municípios terão de entregar seus respectivos 

Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), a fim de obterem financiamentos para 

seus projetos. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) tem R$ 7,5 bilhões 

disponíveis para esses projetos alinhados com as regras do Plansab; 8 bilhões foram 

disponibilizados pelo Ministério das Cidades em 2016. Esse valor é o total estimado para 141 

contratos em condições de serem firmados entre a União, Estados e municípios. Segundo o 
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próprio Ministério, estima-se que já foram destinados 70 bilhões em obras ligadas ao 

saneamento básico, em 2914 empreendimentos, dos quais 1.060 já foram entregues.  

Porém, ainda hoje são apresentados números bastante assustadores. De acordo com 

uma pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil, 83,3% da população tem acesso à agua 

potável, ou seja, 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso ao serviço de abastecimento 

de água tratada; 37% do volume tratado é desperdiçado em vazamentos, ligações clandestinas, 

roubos, falta de medição ou medição incorreta, resultando no prejuízo de 8 bilhões/ano aos 

cofres públicos. Apenas 50,3 % da população tem acesso à coleta de esgoto. Mais de 100 

milhões de brasileiros não têm acesso a este serviço. Apenas 42,67% dos esgotos do país são 

tratados. 

A questão fundiária é o principal responsável pelo déficit de fornecimento dos serviços 

no país. A existência de assentamentos precários torna o processo cada vez mais difícil. Para 

Maricato (2003), muitas vezes as companhias de saneamento se apoiam nas leis e se recusam 

a fazer ligações nessas áreas justamente pela questão da ilegalidade. Isso acaba gerando cada 

vez mais transtornos, retardando as adequações dos serviços de saneamento, além de fomentar 

cada vez mais a vulnerabilidade sanitária do local, deixando a população excluída de seus 

direitos mais básicos. “A ilegalidade em relação à posse da terra parece fornecer, 

frequentemente, uma base para que a exclusão se realize em sua globalidade” (MARICATO, 

2003, p. 155). 

 

2.2.1 Plansab 

 

A elaboração do Plansab estava prevista na Lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007). Com 

o objetivo de constituir o eixo central da política federal para o saneamento básico, devendo 

promover a articulação nacional dos entes da federação para a implementação das diretrizes 

da Lei 11.445/07. Sua publicação no Diário Oficial da União (DOU) se deu em 06/12/2013, 

com a aprovação de sete ministros de estado (Cidades, Fazenda, Casa Civil, Saúde, 

Planejamento, Meio Ambiente e Integração Nacional). A portaria interministerial 571 

estabelece diretrizes, metas e ações de saneamento básico para o País nos próximos 20 anos 

(2014-2033) (BRASIL, 2013). 

Foi elaborado com o objetivo de ser instrumento orientador do Estado na condução da 

política pública de saneamento básico e da definição das metas e estratégias de governo para o 

setor nos próximos vinte anos (após a promulgação da Lei), com vistas à universalização do 
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acesso aos serviços de saneamento básico, contemplando o  abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas. 

O processo de elaboração foi planejado e coordenado pelo Ministério das Cidades em 

três etapas: i) a formulação do “Pacto pelo Saneamento Básico: mais saúde, qualidade de 

vida e cidadania”, que marca o início do processo participativo de elaboração do Plano em 

2008; ii) a elaboração, em 2009 e 2010, de extenso estudo denominado “Panorama do 

Saneamento Básico no Brasil”, que tem como um de seus produtos a versão preliminar do 

Plansab; iii) a “Consulta Pública”, que submeteu a versão preliminar do Plano à sociedade, 

promovendo sua ampla discussão e posterior consolidação de sua forma final à luz das 

contribuições acatadas (BRASIL, 2013). 

Na primeira etapa de formulação do Plansab, foi discutido o “Pacto pelo Saneamento 

Básico: mais saúde, qualidade de vida e cidadania”, aprovado pelo Conselho Nacional das 

Cidades em julho de 2008 e homologado pelo Ministro das Cidades em dezembro de 2008 

(BRASIL, 2013). O documento foi elaborado após o entendimento da necessidade de 

construção de caminhos e soluções para a universalização do acesso ao saneamento básico e à 

inclusão social e teve por propósito mobilizar diversos segmentos da sociedade para a 

construção do Plano, bem como seu engajamento para o alcance dos objetivos e metas 

propostos. 

Em setembro de 2008, o Ministro das Cidades, por meio da Portaria nº 462, instituiu o 

Grupo de Trabalho Interministerial – GTI. O GTI-Plansab foi integrado por representantes do 

Ministério das Cidades, que o coordena; da Casa Civil da Presidência da República; do 

Ministério da Fazenda; do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; do Ministério da 

Integração Nacional; do Ministério do Meio Ambiente; do Ministério do Turismo; do 

Ministério da Saúde; da Caixa Econômica Federal (Caixa); do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); da Fundação Nacional de Saúde (Funasa); 

da Agência Nacional de Águas (ANA); da Codevasf e do Conselho Nacional das Cidades 

(ConCidades), indicados por meio da Portaria nº 634, de 22 de outubro de 2010, alterada pela 

Portaria nº 418 de 31 de janeiro de 2011, da Casa Civil da Presidência da República. 

 O GTI foi instituído “com o propósito de estruturar o projeto estratégico de 

elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico”, composto pelo Ministério das Cidades 

(Secretarias Nacionais de Saneamento Ambiental - SNSA, de Habitação - SNH, de Transporte 

e Mobilidade Urbana - SeMob e Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Cidades - 
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ConCidades) -; pelo Ministério do Meio Ambiente (Secretaria de Recursos Hídricos e 

Ambiente Urbano - SRHU e Agência Nacional de Águas - ANA); pelo Ministério da Saúde 

(Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS e Fundação Nacional de Saúde - Funasa); pelo 

Ministério da Integração Nacional (Secretaria de Infraestrutura Hídrica – SHI e Cia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf) e pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (BRASIL, 2013). 

Foi instituído pelo ConCidades, o Grupo de Acompanhamento (GA), formado por 

representantes dos diferentes segmentos que compõem o Comitê Técnico de Saneamento 

Ambiental (CTS). “Assim, a construção do Plansab não se reduz a um processo técnico-

científico descontextualizado” (BRASIL, 2013). Está envolto em um contexto social, político 

e econômico, dentre outros aspectos. A sua abertura para o social, ao buscar suporte 

conceitual em princípios fundamentais, possibilita explicitar distintas leituras e enfoques 

sobre a sociedade. Nesse sentido, a elaboração do Plano foi sustentada em princípios da 

política de saneamento básico, a maior parte deles presente na Lei nº 11.445/2007 (BRASIL, 

2007).  

A universalização propõe a igualdade de acesso para todos aos bens e serviços 

produzidos na sociedade ao longo das políticas implementadas, tendo sido consolidado apenas 

a partir da Lei nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007). A noção de universalidade remete à 

possibilidade de todos os brasileiros poderem alcançar uma ação ou serviço de que necessite, 

sem qualquer barreira de acessibilidade, seja legal, econômica, física ou cultural (BRASIL, 

2013). Significa acesso para todos, de forma igualitária, sem discriminação social ou 

preconceito. 

A principal meta em relação ao esgotamento sanitário é melhorar os baixos índices 

observados na área rural para valores que considerem, no mínimo, o atendimento de 55% dos 

domicílios servidos por rede ou fossa séptica – caso da região Norte – de forma a garantir que 

pelo menos 87% dos esgotos gerados em 2033 sejam adequadamente dispostos. Da mesma 

forma e buscando reverter o grave quadro de degradação ambiental dos cursos de água, 

pretende-se alcançar, em 2033, o índice médio de tratamento de 93% do total de esgotos 

coletados (BRASIL, 2013). 

Para o manejo dos resíduos sólidos, as metas associam a cobertura da coleta à 

implementação de programas de coleta seletiva que, em 2033, devem alcançar, no mínimo, a 

53% dos municípios da região Sul e Sudeste.  
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Com relação à drenagem urbana, espera-se que a adoção de estratégias e ações, 

(compensatórias e não estruturais) possa reduzir os problemas advindos de inundações, 

enchentes e alagamentos nas proporções estabelecidas para cada macrorregião. A obtenção de 

dados a partir do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SNIS e do 

processo de monitoramento e avaliação do Plansab, associado a outras fontes de informação, 

poderá permitir melhor ajuste nas metas desse indicador.  

Com base nas determinações do Decreto Presidencial nº 7.217, de 21 de junho de 

2010, que regulamenta a Lei nº 11.445/2007, conta-se que, além da fiscalização e regulação 

da prestação de serviços, 90% dos municípios brasileiros passem a dispor de Planos de 

Saneamento Básico, elaborados e devidamente aprovados, e com instâncias de controle social 

até 2033. 

Para que se possa realizar essa empreitada, serão necessários esforços articulados entre 

os três níveis de governo – federal, estadual e municipal – por meio de um conjunto de 

iniciativas de apoio e indução, como uma campanha nacional, de forma a sensibilizar e suprir 

a demanda técnica e financeira para a elaboração dos planos. 

O gráfico 2 mostra as metas para a cobertura total de água e esgotos (A1 e E1), para o 

tratamento dos esgotos coletados (E4) e para a coleta direta (porta a porta) de resíduos na área 

urbana (R1) em todas as regiões e no país em 2033. É importante observar que as regiões 

Sudeste e Sul apresentam as metas mais ousadas, considerando a universalização dos 

serviços: 
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Gráfico 2 - Principais metas para saneamento básico nas macrorregiões e no País em 2033 

 
Fonte: Brasil, 2013. 

 

O Plansab ainda prevê metas mais baixas para as áreas rurais (com exceção da Região 

Sudeste e Sul). Tais medidas “justificam e reforçam a previsão, no Plansab, de um Programa 

de Saneamento Rural que contemple as especificidades de toda a população da área rural no 

País” (BRASIL, 2013). 

Para a área urbana, as metas são bastante ousadas, como se pode observar logo mais 

abaixo no gráfico 3, pois se levado em consideração o índice de assentamentos urbanos 

irregulares e precários existentes hoje em todo o país, subentende-se que tais problemas 

habitacionais deverão estar resolvidos até o prazo previsto do Plano (2033). Como já dito 

neste trabalho, os problemas de saneamento dependem diretamente de medidas conjuntas com 

o setor habitacional quanto à regularização fundiária de áreas ocupadas, construção de 

infraestrutura, entre outros.  

Os gráficos 3 e 4 mostram as principais metas para a área urbana e rural nos anos de 

2018, 2023 e 2033: 
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Gráfico 3 - Principais metas para a área urbana do Brasil em 2018, 2023 e 2033 

 
Fonte: Brasil, 2013. 

 

 
Gráfico 4 - Principais metas para a área rural do Brasil em 2018, 2023 e 2033 

 
Fonte: Brasil, 2013 

 

Já as metas para principais serviços de saneamento básico nas unidades da federação 

são apresentadas de acordo com a tabela 4: 
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Tabela 4 – Metas para principais serviços de saneamento básico nas unidades da federação (%) 

REGIÃO UF 

INDICADORES 

A1 (água total) E1 (esgoto total) R1 (coleta resíduos) 

2010 2018 2023 2033 2010 2018 2023 2033 2010 2018 2023 2033 

N 

RO 84 90 94 100 22 47 63 94 89 93 96 100 

AC 58 71 79 95 37 52 62 81 75 85 91 100 

AM 72 77 80 87 44 60 71 91 86 91 95 100 

RR 80 86 90 97 45 63 74 97 92 95 97 100 

PA 66 75 81 94 31 51 63 87 81 88 93 100 

AP 73 82 87 98 24 42 54 77 86 92 96 100 

TO 84 88 91 97 29 45 56 76 89 93 96 100 

NE 

MA 63 74 80 94 27 48 61 88 67 80 89 100 

PI 75 83 88 98 29 51 65 93 79 87 93 100 

CE 81 87 91 99 43 58 67 85 77 86 92 100 

RN 86 92 95 100 45 57 65 79 89 93 96 100 

PB 80 84 86 92 49 60 66 79 88 93 96 100 

PE 80 84 87 91 55 65 71 84 88 93 96 100 

AL 79 85 89 97 33 52 63 87 80 88 93 100 

SE 84 88 91 97 50 62 70 84 90 94 96 100 

BA 81 88 93 100 52 63 70 84 77 86 92 100 

SE 

MG 95 97 98 100 79 81 83 86 95 99 100 100 

ES 97 99 100 100 74 80 84 92 92 98 100 100 

RJ 94 99 100 100 86 90 92 96 87 97 100 100 

SP 97 99 100 100 91 95 97 100 96 99 100 100 

S  

PR 98 100 100 100 65 77 84 100 96 99 100 100 

SC 98 100 100 100 77 84 89 98 97 99 100 100 

RS 98 98 98 100 75 83 88 98 94 99 100 100 

CO 

MS 95 96 97 100 39 52 61 78 97 98 99 100 

MT 91 95 97 100 36 51 60 79 93 96 97 100 

GO 94 96 98 100 49 61 68 82 94 96 98 100 

DF 96 97 98 100 89 93 96 100 84 91 94 100 

Fonte: Brasil, 2013. 

 

O alcance das metas pressupõe a efetivação de investimentos provenientes das esferas 

federal, estaduais e municipais, além de investimentos por parte dos prestadores e de agentes 

internacionais (BRASIL, 2013). 

Os investimentos distribuem-se em dois tipos de ações, as medidas estruturais, 

constituídas por obras e intervenções físicas em infraestrutura de saneamento, e as medidas 

estruturantes, aquelas que, além de garantir intervenções para a modernização ou 

reorganização de sistemas, dão suporte político e gerencial à sustentabilidade da prestação de 

serviços, suscitando o aperfeiçoamento da gestão. Parte-se do princípio que a consolidação 
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das ações em medidas estruturantes trará benefícios duradouros às medidas estruturais, 

assegurando a eficiência e a sustentação dos investimentos realizados. 

Na tabela 5 retrata uma previsão das necessidades de investimentos em abastecimento 

de água potável e esgotamento sanitário, em áreas urbanas e rurais das macrorregiões do 

Brasil, entre o ano base de 2014 e os anos de 2018, 2023 e 2033 (em milhões de reais de 

dezembro/2012): 

 

Tabela 5 - Necessidades de investimentos em milhões de reais 

 
Fonte: Brasil, 2013. 

 

Ficam evidentes os investimentos nas áreas urbanas maiores que nas rurais, somando 

94,5% do total até 2033 (até mesmo por conta do contingente populacional). Nas áreas rurais 

os investimentos deverão estar concentrados nas regiões Nordeste e Sudeste, que apresentam 

as maiores demandas em função de seu maior estoque de população não atendida, 

relativamente alto quando comparado com o restante do País. 
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2.2.2 Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

Segundo Brasil (2007), a principal ferramenta para se alcançar a universalização do 

acesso será o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), pois ele definirá as estratégias 

e diretrizes para operação do setor. 

Elaborado pelos técnicos da Prefeitura, com o apoio da sociedade, o PMSB deve ser 

aprovado em audiência pública. As audiências são o fórum de discussão da proposta da 

Prefeitura e para apresentação de sugestões e reivindicações. 

Após as discussões com a comunidade, o PMSB deve ser apreciado pelos vereadores e 

aprovado pela Câmara Municipal. Aprovado, o PMSB passa a ser a referência de 

desenvolvimento de cada município, estabelecida as diretrizes para o saneamento básico e 

fixadas as metas de cobertura e atendimento com os serviços. Conforme a Lei 11.445/2007, o 

Plano Municipal de saneamento básico (PMSB) deve abranger, no mínimo: (i) diagnóstico da 

situação do saneamento básico do município, para verificação das deficiências e necessidades 

detectadas através de indicadores; (ii) estudo de comprovação técnica financeira da prestação 

universal; (iii) designação da entidade regulatória e de fiscalização; (iv) estabelecimento de 

prognóstico e alternativas para universalização dos serviços, com definição de objetivos e 

metas de curto, médio e longo prazo; (v) definição de programas, projetos e ações para 

emergência e contingência e (vi) mecanismos e procedimentos de avaliação sistemática. 

Poderá ser específico para cada serviço. 

  O PMSB deverá interagir e se compatibilizar com os demais instrumentos e planos 

setoriais e governamentais existentes, tais como: Política Estadual de Recursos Hídricos, 

Plano da Bacia Hidrográfica e Plano Diretor do Município, entre outros. Além disso, o 

mesmo deverá ser revisto periodicamente, em período inferior a quatro anos. 

Em Regiões Metropolitanas, no entanto, os municípios terão de adequar seu 

planejamento para o âmbito regional, adequando seu PMSB a um Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado, o PDUI. 



 

 
 

58 

3 REGIÕES METROPOLITANAS E ESTATUTO DA METRÓPOLE 

 

As Regiões Metropolitanas no Brasil tiveram início em 1973 quando foram criadas, 

ainda sob o regime militar, pela Lei Complementar n° 14/1973 (BRASIL, 1973). Até então, 

eram as oito Regiões Metropolitanas instituídas: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 

Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi 

criada em julho de 1974 sob a Lei Complementar n°20. O objetivo principal para a criação 

das RM’s era estabelecer a integração do território brasileiro baseada na interrelação dessas 

unidades político-administrativas e com alicerces numa sociedade altamente urbanizada.  

O modelo de administração era centralizado, dando pouca autonomia aos municípios. 

Até 1990, mantiveram-se apenas essas nove regiões. A partir da Constituição de 1988, ficou 

delegada aos governos das unidades de federação, a missão de criar novas Regiões 

Metropolitanas. A Constituição Federal de 1988 traz o seguinte texto: 

 

Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum 

(BRASIL, 1988). 

 

De acordo com Maricato (2011), a forma de instituir Regiões Metropolitanas prevista 

na Constituição de 1988 trazia uma forma mais democrática e descentralizadora, respeitando a 

autonomia dos municípios, oferecendo um contraponto ao descontentamento que havia gerado 

nos anos do regime militar. Porém, a instituição de RM’s acabou resultando em aglomerações 

urbanas com características bastante diferenciadas e heterogêneas. Segundo a autora, apesar 

das modificações institucionais realizadas, ainda seria necessário alguns ajustes na 

organização política de tais regiões: 

 

Mas o fato é que nenhuma das duas formas nos conduziu a resultados 

satisfatórios, embora essa dificuldade se localize mais na esfera da política 

ou das relações de poder que propriamente na falta de aperfeiçoamento do 

aparato legal (MARICATO, 2011, p. 11).  

 

O maior desafio na instituição de RM’s é equalizar as diferenças e disparidades entre 

os municípios. As argumentações políticas são sempre direcionadas aos simbolismos de 

modernidade e avanço. Não seria nada ruim se os problemas enfrentados pelos municípios 

fossem tratados de maneira igualitária. Mas o que se vê, via de regra, são altos investimentos 

na cidade-metrópole e nos municípios com maior projeção, e menor atenção aos demais. 
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Portanto, a gestão compartilhada das funções públicas de interesse comum constitui o maior 

desafio dos gestores das RM’s.  

Na história da formação dos territórios, o conceito de região sempre esteve atrelado à 

fragmentação do espaço onde se buscava manter as características de homogeneidade interna, 

principalmente sua exclusividade e limites. Segundo Santos (1996), com a globalização este 

primeiro conceito acabou se perdendo, dando lugar a novos conceitos de identidade para as 

regiões: 

Agora, exatamente, é que não se pode deixar de considerar a região, ainda 

que a reconheçamos como um espaço de conveniência e mesmo que a 

chamemos por outro nome (...). As condições atuais fazem com que as 

regiões se transformem continuamente, legando, portanto, uma menor 

duração ao edifício regional. Mas isso não suprime a região, apenas ela 

muda de conteúdo (SANTOS, 1996, p. 165). 

Os Estados instituem suas regiões metropolitanas, através de lei complementar, com o 

objetivo de promover a organização, planejamento e execução das funções públicas de 

interesse comum dos municípios que fazem parte da RM ou Aglomeração Urbana. 

De maneira tardia e para que os Estados pudessem melhor organizar e gerir suas 

regiões metropolitanas foi criado mediante a Lei 13.089, sancionada em 12 de janeiro de 

2015, o Estatuto da Metrópole. Segundo Brasil (2015), “o objetivo é estabelecer diretrizes 

gerais para o planejamento e a gestão das funções públicas de interesse comum”. As 

disposições da referida Lei se aplicam às Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e 

microrregiões instituídas pelos Estados, com fundamento em funções públicas de interesse 

comum. O Estatuto estabelece regras e normas para a correta ordenação dos espaços urbanos 

e territoriais.  

A Lei define os conceitos gerais para aglomeração urbana, função pública de interesse 

comum, governança interfederativa, plano de desenvolvimento urbano integrado e as 

configurações de metrópole e região metropolitana (BRASIL, 2015). 

O Estatuto da Metrópole também oferece instrumentos para o desenvolvimento urbano 

integrado, sem que estes causem prejuízo àqueles apresentados na Lei 10.257/2001 (Estatuto 

da Cidade). Estes instrumentos norteiam as relações e parcerias entre os municípios 

envolvidos, bem como convênios de cooperação entre os entes federativos, incluindo os 

municípios. 

Existem atualmente cerca de 70 Regiões Metropolitanas. O IBGE denomina as 

primeiras regiões instituídas há mais de 40 anos como “Redes Metropolitanas de primeiro 

nível”, acrescentando-se a de Goiânia, Manaus e por último a Região Integrada de 
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Desenvolvimento Econômico (RIDE) de Brasília, totalizando 12 redes metropolitanas de 

primeiro nível.   

Cabe ao estado-membro definir os critérios para a instituição de uma nova Região 

Metropolitana, como também a gestão da mesma. O principal argumento para justificar a 

criação de novas RM tem sido a integração e o desenvolvimento regional. Outro argumento 

seria o maior acesso dos municípios integrantes na captação de recursos junto ao governo 

estadual e federal. Porém a instituição de regiões metropolitanas vai muito além disso. A 

região acaba se tornando uma potência fortalecida pela reprodução ampliada do capital e com 

alto interesse político (OLIVEIRA, 1993).  

Além das Regiões Metropolitanas, há também outras definições de aglomeração 

urbana: a RIDE, que é uma região metropolitana com abrangência interestadual, onde há 

conurbação entre cidades de dois ou mais estados, como é o caso do Distrito Federal, da 

grande Teresina e de Petrolina/Juazeiro; as Aglomerações Urbanas, que estão inseridas num 

espaço urbano contínuo, mas possui uma conurbação menor, consideradas regiões 

metropolitanas de menor porte, e por fim as Microrregiões, que segundo a própria 

Constituição de 1988, é um agrupamento de municípios limítrofes, que embora não tenham as 

funções de uma RM, apresentam municípios com características socioeconômicas similares, e 

através de lei complementar estadual, planejam e executam as funções públicas de interesse 

comum. 

 

3.1 Função Pública de Interesse Comum – FPIC 

 

As Funções Públicas de Interesse Comum são definidas pelo mesmo dispositivo de lei 

que instituiu o agrupamento de municípios, criando a Região Metropolitana.  

De acordo com Costa e Marguti (2014), deveria haver na legislação federal, que dá 

competência aos estados para instituir as RM’s, as diretrizes para se nomear as Funções 

públicas de Interesse Comum. O autor diz: 

 

Contudo, a legislação não diz o que são as FPIC’s (sequer obriga os estados 

a nomearem as FPIC’s que justificam o fato metropolitano) e nada informa 

sobre o sistema de gestão integrado metropolitano ou sobre a gestão das 

FPICs de cada RM (COSTA; MARGUTI, 2014, p. 514). 

 

O Marco Regulatório das Regiões Metropolitanas também não especifica quais devem 

ser as FPIC’s, porém considera que (BRASIL, 2007): 
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II- função pública de interesse comum: política pública ou ação nela inserida 

cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou 

cause impacto em Municípios limítrofes (BRASIL, 2007). 

Cabe então ao Conselho de Desenvolvimento da RM definir quais são as FPIC’s, 

dentro de alguns campos funcionais preestabelecidos na própria lei complementar que 

estabelece a criação da RM.  

Examinando a legislação que trata da instituição de regiões metropolitanas 

(RM’s) pelos estados, Balbim et al. (2012) encontraram que o saneamento 

básico é, junto com o uso do solo, o transporte público e o sistema viário, 

uma das funções públicas de interesse comum (FPIC’s) definidas por todas 

as normas legais consultadas, ainda que apenas quinze estados explicitem 

seu entendimento sobre o que são estas funções (KRAUSE; HELLER, 2013, 

p. 487). 

 

O maior desafio é construir uma pauta comum para a gestão compartilhada das 

FPIC’s, pois geralmente os municípios que compõem as RM’s possuem muitas assimetrias, 

seja no campo financeiro, populacional ou estrutural. Essas diferenças acabam impactando de 

forma negativa na eficiência da gestão metropolitana. Além disso, ainda há outro gargalo a ser 

considerado: o financiamento.  

Prevista no Estatuto da Metrópole, a operação urbana consorciada interfederativa traz 

um modelo de financiamento em que as estruturas públicas convivem com as privadas. Porém 

há grandes dificuldades a serem enfrentadas nesse aspecto, pois, em alguns casos, as parcerias 

público-privadas (que se baseiam na captação de recursos junto à iniciativa privada) têm 

revelado grandes dificuldades em promover o interesse privado. Projetos de habitação de 

interesse social e regularização fundiária da população de baixa renda, por exemplo, 

encontram pouca receptividade em arranjos dessa natureza junto ao setor privado. 

Há também a possibilidade de que os recursos das RM’s sejam oriundos do pagamento 

de tarifas pelos usuários dos serviços públicos de interesse comum. Seria uma forma provável 

de financiamento, mas também não é suficiente, já que os serviços que compõem as FPIC’s 

ainda dependem de grande aporte público para se manter. A solução certamente está na 

multiplicidade das fontes de financiamento e melhor estruturação das diretrizes adotadas pela 

União para o financiamento. 

O saneamento básico certamente se enquadra nas funções públicas de interesse 

comum, pois a sua operação ou ausência possui impacto direto nos recursos hídricos presentes 

na região, além de impactar também no solo e na qualidade da habitação. Segundo o IPEA 

(Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), o saneamento está entre os principais desafios 

da gestão metropolitana (COSTA; TSUKUMO, 2013).                                  
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A disparidade econômica e social existente entre os municípios integrantes das RM’s 

se coloca como principal desafio, pois, por vezes, os mesmos enfrentam grandes problemas 

dentro de suas próprias fronteiras com os déficits de abastecimento e fornecimento dos 

serviços. Outro gargalo, certamente, são os investimentos em obras de saneamento e 

infraestrutura, que atingem patamares muito altos e, por fim, as questões de moradias 

irregulares e assentamentos precários, que dependem de lei e condições específicas para sua 

regularização, a fim de que a companhia de saneamento local possa fornecer os serviços de 

maneira adequada.  

 

3.1.1 O saneamento básico como FPIC 

  

Muitos estudos e pesquisas desenvolvidos desde a promulgação da Lei 11.445/2007 

afirmam que a tratativa do setor de saneamento básico como FPIC em RM’s tem sido um 

grande desafio, tanto para os municípios quanto para a gestão estadual.  

Na pesquisa desenvolvida pelo Ipea (INSTITUTO..., 2013) no projeto “Governança 

Metropolitana no Brasil: Relatórios de pesquisa: análise comparativa da gestão das FPICs”, 

pode-se observar alguns recortes de RM’s que trazem mais “explicitamente” os impasses na 

gestão do saneamento. 

Para o citado Relatório, foi utilizado o entendimento do saneamento básico conforme 

se configura na Lei 11.445/2007 (abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas). No entanto, em algumas amostragens, o saneamento se encontra “integrado” com a 

visão de recursos hídricos (KRAUSE; HELLER, 2014, p. 487). 

Em relação à titularidade dos serviços, houve grande variação de entendimento dentre 

as quatorze RM’s que entraram na pesquisa do Ipea. Algumas soluções jurídico-institucionais 

adotadas para a gestão dos serviços de saneamento básico são encontradas na pesquisa, 

fazendo menções a diferentes órgãos federais e estaduais:  

 

Entre os órgãos federais mencionados, destacam-se a Agência Nacional de 

Águas (ANA) e a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do 

Ministério das Cidades (MCidades), sendo que alguns reconhecem 

explicitamente na SNSA a competência para atender municípios 

metropolitanos (KRAUZE; HELLER, 2014, p. 489).  
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Segundo Krauze e Heller (2014), essas menções demostram o grande equívoco de 

interpretação por parte dos gestores, já que a titularidade federal jamais foi cogitada em 

nenhuma interpretação legal, assim como não há competência federal para atendimento aos 

municípios. Ainda segundo a pesquisa, existem casos em que a Companhia Estadual acaba se 

tornando responsável pela gestão do saneamento (água e esgoto), gestão da regulação, 

governança da FPIC, entre outros, sendo a própria companhia chamada de “Agente Central” 

(KRAUZE; HELLER, 2014, p. 490). 

Todo este “desencontro” de entendimento, somados à ausência de prestação integrada 

dos serviços (também encontrada em duas RM’s na pesquisa) demonstram o vazio legal e 

formal na definição da titularidade desta FPIC nos municípios metropolitanos: 

 

Assim, e em primeiro lugar, é notável que nenhum depoimento coletado nas 

quatorze RM’s pesquisadas mostre qualquer posicionamento acerca da 

titularidade do saneamento básico, ausência que sugere haver alguma forma 

de “naturalização” desta questão por parte dos gestores públicos. Em outros 

casos, apenas estão citados dispositivos da Lei Nacional do Saneamento 

Básico (LDNSB) em que aparece a figura do titular do serviço (KRAUZE; 

HELLER, 2014, p. 489). 

 

Com relação ao planejamento, segundo a pesquisa foram encontrados planos 

elaborados pelos prestadores de serviços (diferentemente do que manda a lei
7
), apenas para 

cumprimento da lei, obedecendo a exigência de agentes financiadores federais e 

internacionais. De acordo com os autores, “em boa parte das RM’s, não há qualquer 

evidência da existência de planos que tratem conjuntamente do abastecimento de água e do 

esgotamento sanitário” (KRAUZE; HELLER, 2014, p. 494). 

No que diz respeito à regulação e fiscalização dos serviços de saneamento nas RM’s 

pesquisadas, a forma mais frequente se dá por meio de entidades reguladoras estaduais. 

Lembrando que a validade dos contratos de prestação de serviços públicos está condicionada 

à regulação e fiscalização dos mesmos (BRASIL, 2007). Já com relação ao controle social, a 

maioria das RM’s pesquisadas não possuem mecanismos de controle social ativos ou 

operando nos sistemas de saneamento (KRAUZE; HELLER, 2014, p. 497). 

Com efeito, em apenas duas RM’s, há informações de que existiriam 

mecanismos de controle social operando: na Bahia, há a atuação do 

                                                           
7 Segundo a Lei Nacional de Saneamento Básico, os planos de saneamento devem ser elaborados pelo titular, ou 

seja, o município, conforme a Lei no 11.445/2007, devendo incluir no mínimo: o diagnóstico da situação e de 

seus impactos sobre as condições de vida; os objetivos e as metas de curto, médio e longo prazo para a 

universalização dos serviços; os programas, projetos e ações; as ações para emergências e contingências; e os 

mecanismos e procedimentos para avaliação das ações programadas (BRASIL, 2007). 
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Conselho Estadual das Cidades, já citado, “órgão superior” do sistema 

estadual de saneamento básico; e em São Paulo, o Conselho Estadual de 

Saneamento (CONESAN) e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CRH) têm composição tripartite, com representações paritárias do governo 

do estado, dos municípios e da sociedade civil. Apesar disso, trata-se de 

espaços participativos com abrangência estadual, que não consideram as 

especificidades metropolitanas (KRAUZE; HELLER, 2014, p. 497). 

 

Por fim, na pesquisa ainda foi apontada a Cooperação para o saneamento, na forma de 

Consórcios Públicos e Parcerias Público-Privadas, demonstrando os esforços das RM’s em 

elaborar tais parcerias e alguns “casos” em andamento, porém não abrangem a totalidade dos 

municípios das RM’s. Segundo Moura e Gorsdorf (2009, p.147 apud KRAUZE; HELLER 

2014, p. 500): 

A dificuldade em relação aos consórcios refere-se ao fato de que eles podem 

ser formados por conjuntos de municípios que, na busca de defender seus 

interesses, o fazem em detrimento de outros da mesma aglomeração 

[restringindo-se] a subespaços ou a escalas da aglomeração, segmentados em 

recortes temáticos, territoriais e interesses políticos, pouco representativos 

das organizações e das demandas efetivamente regionais e coletivas. Mesmo 

assim, têm um papel importante na construção de soluções pactuadas para 

problemas setoriais, porém são enfraquecidas se não orientadas por 

estratégias regionais de desenvolvimento que articulem a ação dos 

organismos institucionais e os recursos necessários à implementação das 

suas decisões. Ou seja, sem uma estrutura que articule os vários consórcios e 

faça com que eles dialoguem entre si, apenas serão acentuadas as 

desigualdades internas às regiões, e mais uma vez não será possível a gestão 

integrada. 

 

Apesar de o relatório da pesquisa do Ipea ter sido realizado ainda em 2013, conclui-se 

que poucas mudanças foram realizadas de forma positiva, pois ainda existem muitos impasses 

nas definições e operações para a gestão desta FPIC. Visto que não há homogeneidade entre 

os municípios metropolitanos, faz-se necessário um planejamento que vislumbre tais 

diferenças e disparidades, a fim de que nenhum município fique de fora do 

“desenvolvimento” previsto na instituição das RM’s. 

 

3.2 Prestação Regionalizada dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (Cap. III, Lei 

11.445/2007). 

 

O Capítulo III da referida Lei (art. 14) apresenta as características da prestação 

regionalizada dos serviços, que deverá conter: i) um único prestador do serviço para vários 
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municípios, contíguos ou não; ii) uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, 

inclusive de sua remuneração; iii) compatibilidade de planejamento. 

A Lei também prevê que os serviços poderão ser prestados por: i) órgão, autarquia, 

fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia 

mista estadual, do Distrito Federal, ou municipal, na forma da legislação; ii) empresa a que se 

tenham concedido os serviços (BRASIL, 2007). 

Em relação ao serviço regionalizado de saneamento, o art. 17 da Lei, determina que 

ele deve obedecer ao plano de saneamento básico elaborado para o conjunto dos municípios 

atendidos (BRASIL, 2007).  

Os prestadores que atuem em mais de um município ou que prestem serviços públicos 

de saneamento básico diferentes em um mesmo município manterão sistema contábil que 

permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de cada serviço em cada 

um dos municípios atendidos e, se for o caso, no Distrito Federal. Ao lado disso, aponta que a 

entidade de regulação deverá instituir regras e critérios de estruturação de sistema contábil e 

do respectivo plano de contas, de modo a garantir que a apropriação e a distribuição de custos 

dos serviços estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Lei Nacional de 

Saneamento Básico (BRASIL, 2007). 

Ainda, de acordo com o artigo 15 da referida Lei, as atividades de regulação e 

fiscalização poderão ser exercidas por: i) por órgão ou entidade de ente da Federação a que o 

titular tenha delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação 

entre entes da Federação, obedecido o disposto no art. 241 da Constituição Federal; ii) por 

consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços (BRASIL, 2007). 

No exercício das atividades de planejamento regionalizado dos serviços de 

saneamento, o titular poderá receber cooperação técnica do respectivo Estado e basear-se em 

estudos fornecidos pelos prestadores (BRASIL, 2007). 

 

3.3 Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI 

 

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI, é uma espécie de plano diretor 

estratégico, elaborado com o objetivo de integrar os interesses da região metropolitana, 

construído de forma participativa com a finalidade de organizar o processo de 

desenvolvimento da região. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art241
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Sua elaboração, em geral, conta com a participação de representantes do Estado, 

membros das diversas secretarias municipais, suas equipes técnicas e sociedade civil. São 

realizadas diversas audiências, onde são apresentadas as propostas mais adequadas para toda a 

região. No caso da Região Metropolitana de São Paulo, por exemplo, foi criado um canal de 

comunicação no site para que a sociedade civil pudesse dar sugestões a serem incluídas no 

PDUI sobre temas como: meio ambiente, desenvolvimento econômico e mobilidade urbana.  

A Medida Provisória nº 818, de 11 de janeiro de 2018, que alterava o Estatuto da 

Metrópole, instituindo diretrizes para a Política Nacional de Mobilidade Urbana, foi 

convertida na Lei nº 13.683, de 19 de junho de 2018, prorrogando também o prazo de entrega 

do PDUI das Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas para 31 de dezembro de 2021 

(BRASIL, 2018). 

O prazo estipulado anteriormente no Estatuto da Metrópole era de três anos a partir da 

promulgação da referida Lei, e terminaria em janeiro de 2018. Além disso, a nova redação do 

art. 12 do estatuto da metrópole prevê a realização de audiências públicas com a participação 

da sociedade civil. Para as novas regiões metropolitanas, fica estabelecido o prazo de cinco 

anos para entrega do PDUI a partir da data de sua criação.  

Aprovado o PDUI, será a vez dos municípios adequarem seus Planos Diretores às 

novas diretrizes constantes no mesmo, também em um prazo de três anos, caso contrário o 

prefeito incorrerá em crime de improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 

de junho de 1992 (BRASIL, 1992). Segundo o Estatuto da Metrópole, será o principal 

instrumento que estabelecerá diretrizes para o compartilhamento de responsabilidades entre os 

entes federativos, incluindo projetos e estratégias para as funções públicas de interesse 

comum (BRASIL, 2015).  

O PDUI servirá também de base para a formulação das políticas públicas para o 

território e será a principal referência na destinação dos recursos orçamentários estadual e 

federal, com destaque para o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Além disso, o PDUI 

é um dos principais instrumentos da Governança Interfederativa, fator importante na definição 

de consensos e prioridades do desenvolvimento regional, bem como de projetos e ações para 

atendimento das demandas regionais.  
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3.4 Governança Interfederativa  

 

De acordo com o art. 2º, inciso IV do Estatuto da Metrópole, governança 

interfederativa é o “[...] compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da 

federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de 

interesse comum” (BRASIL, 2015). Ou seja, todos os entes da federação – União, Estados e 

Municípios deverão compartilhar as responsabilidades no planejamento e execução das 

funções públicas de interesse comum.  

É, portanto, uma política de desenvolvimento regional, envolvendo principalmente as 

questões de transporte público, saneamento, uso do solo, saúde, educação, entre outros, 

cabendo à mesma lei complementar que criou a RM definir quais são as funções públicas de 

interesse comum, pertinentes àquela região. 

A gestão interfederativa é responsável por definir consensos e prioridades do 

desenvolvimento regional, bem como de projetos e ações para atendimento das demandas 

regionais. 

No art. 6º do Estatuto da Metrópole (BRASIL, 2005), observa-se a distribuição de 

princípios que devem ser respeitados pela governança interfederativa. São eles:  

I) prevalência do interesse comum sobre o local (neste princípio, prioriza-se o 

interesse de diversos municípios, participantes da RM ou Aglomeração 

Urbana, em detrimento de interesses de um); 

II) compartilhamento de responsabilidades e de gestão para a promoção do 

desenvolvimento urbano integrado (o PDUI será o grande instrumento para 

definir as responsabilidades e execuções das FPIC, ou seja, todos os entes 

federativos devem repartir obrigações); 

III) autonomia dos entes da Federação (cada ente federativo tem a competência e 

a garantia de poder regular e disciplinar por lei própria sua administração e 

governo);  

IV) observância das peculiaridades regionais e locais (deve-se respeitar e 

observar a singularidade, história e vocação de cada região ou local); 

V) gestão democrática da cidade (prevista nos artigos 43 a 45 do Estatuto da 

Cidade. É a participação popular na construção de políticas públicas); 

VI) efetividade no uso dos recursos públicos (também traduzido como 

“eficiência”, a fim de se obter melhores resultados, minimizando os custos); 
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VII) busca do desenvolvimento sustentável (traçar um modelo de 

desenvolvimento econômico levando em consideração a inclusão social e a 

proteção ambiental). 

 

Segundo o advogado ambiental, Carlos Sérgio Gurgel (2016), a gestão interfederativa 

das Regiões Metropolitanas e Aglomerados Urbanos é, sem dúvida, um dos principais pontos 

de inovação trazido pelo Estatuto da Metrópole, pois ela propõe um modelo novo de 

administração, onde o interesse comum deve sobrepor o local, fazendo com que os 

governantes elaborem políticas públicas que transcendam os limites e competências de um 

município 

Por fim, a governança interfederativa tem por objetivo maior a cooperação de esforços 

para que as medidas a serem tomadas, bem como as políticas públicas, sejam para o bem 

comum visando o desenvolvimento da região, sem que um determinado município cause 

impactos negativos aos demais.  

 

3.5 Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte  

 

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi criada pela Lei 

Complementar 1.166, de 09 de janeiro de 2012, possui 39 municípios agrupados em cinco 

sub-regiões (SÃO PAULO, 2012). 

Fazem parte da RMVPLN os Municípios de: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, 

Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, 

Guaratinguetá, Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro 

Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, 

Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, 

São José do Barreiro, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, 

Taubaté, Tremembé e Ubatuba. 

Cada uma das sub-regiões possui um conselho consultivo, composto por membros da 

sociedade civil organizada, do poder Legislativo dos municípios que integram a região, pelo 

Poder Executivo Municipal e pela Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, 

representando o poder Executivo Estadual (SÃO PAULO, 2012). 

De acordo com a Lei Complementar (SÃO PAULO, 2012), entre as atribuições do 

Conselho Consultivo estão elaborar propostas a serem submetidas ao Conselho de 
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Desenvolvimento, propor a criação de Câmaras Temáticas. Além disso, o Conselho poderá 

encaminhar matérias para o Conselho de Desenvolvimento por meio de iniciativa popular, 

bastando para isso a adesão de 0,5% do eleitorado da respectiva sub-região (ART. 15). 

Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

RMVPLN conta com uma população de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, e está 

localizada entre as duas maiores Regiões Metropolitanas do país: São Paulo e Rio de Janeiro. 

É caracterizada pela intensa atividade industrial, sendo entre outros, o setor automobilístico, 

aeronáutico e aeroespacial. As cidades localizadas no litoral possuem grande atividade 

turística, além de portuária e petroleira. O turismo também se estende pelas cidades da Serra 

da Mantiqueira e pelas fazendas com valor histórico da região. 

Segundo a Lei Complementar 1.166/2012, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte tem por objetivo promover: (i) o planejamento regional para o 

desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida; (ii) a cooperação entre 

diferentes níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e integração de seus 

órgãos e entidades da administração direta e indireta com atuação na região, visando ao 

máximo aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados; (iii) a utilização racional do 

território, dos recursos naturais e a proteção do meio ambiente, dos bens culturais materiais e 

imateriais; (iv) a integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse 

comum aos entes públicos atuantes na região; (v) a redução das desigualdades regionais (SÃO 

PAULO, 2012).  

Em 12 de janeiro de 2015 foi aprovada a Lei Complementar 1.258 que cria a Agência 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, AgemVale. É uma autarquia com sede na 

cidade de São José dos Campos, cujo objetivo é discutir e planejar o desenvolvimento da 

região, bem como elaborar planos e projetos de interesse comum. Sua finalidade é integrar a 

organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum da 

RMVPLN. Seus recursos devem ser originados por: dotações orçamentárias dos municípios e 

do Estado; apoio financeiro atribuído pela União, outros Estados e pelo FundoVale (Fundo de 

Desenvolvimento da RMVPLN), por municípios e por quaisquer entidades públicas ou 

instituições privadas; doações e contribuições; receitas decorrentes de outorga de concessões; 

receitas próprias; produto da arrecadação de taxas de fiscalização e tarifas de serviços 

prestados; e quaisquer outras receitas que vierem a ser atribuídas (SÃO PAULO, 2015). 
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4 PANORAMA DA URBANIZAÇÃO REGIONAL NO VALE DO PARAÍBA E 

LITORAL NORTE: ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E SANEAMENTO BÁSICO 

 

4.1 Aspectos gerais da urbanização regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 

Segundo estudos históricos da origem de ocupação da RMVPLN, “os primeiros 

povoados eram locais de entrepostos e descanso ao longo dos caminhos trilhados por 

viajantes em expedições pelo litoral e interior com origem em São Paulo e destino para além 

da Serra da Mantiqueira” (GOMES; MOREIRA NETO, 2018). 

No séc XVIII, a ocupação das terras do Planalto, no Alto Vale, dando origem aos 

municípios de Paraibuna, São Luís do Paraitinga, Cunha, Bananal, Cachoeira Paulista, Lorena 

e Areias. A região abastecia as regiões mineradoras e ao mesmo tempo era região de 

passagem dos fluxos econômicos das Minas para os portos de Parati, Angra e Rio de Janeiro 

(GOMES; MOREIRA NETO, 2018). 

A rede urbana teve início no período da cultura cafeeira, onde os fluxos migratórios 

das regiões mineradoras davam origem às primeiras vilas e cidades, ligadas à economia do 

café, e fortalecendo as articulações do sistema regional (GOMES; MOREIRA NETO, 2018). 

 

As cidades do Médio Vale continuavam mais dinâmicas do que as cidades 

do Planalto, e a região conhecida como Vale Histórico adquire importância 

considerável, no período, com a economia cafeeira e as suas cidades de 

fazendeiros, porque a elas acorriam os habitantes rurais para as atividades 

sociais e religiosas. Dentre estas cidades destacam-se Areias e Bananal, 

posicionadas, na época, na mesma categoria de cidades importantes do 

Médio Vale (como Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Jacareí), e 

ainda hoje rememorada pelos tempos áureos do café (GOMES; MOREIRA 

NETO, 2018). 

 

Após o declínio do café, as terras se tornaram campos de pastagens para gados 

produtores de leite, e esta se tornou por muito tempo a atividade econômica característica da 

região. 

 Já no período industrial as cidades do Médio Vale que já possuíam infraestrutura de 

escoamento da produção de café (ferrovias e mão de obra excedente), além da boa localização 

entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foram as que mais se desenvolveram 

recebendo aportes industriais e intensa urbanização.  

O processo de urbanização na RMVPLN se deu de forma mais intensa a partir dos 

anos de 1950, quando ocorreu, concomitantemente, o desenvolvimento econômico dos 
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municípios de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Caraguatatuba e 

Guaratinguetá, que ainda hoje concentram a maior parte da População (MACIEL, 2018). 

A instalação da Rodovia Presidente Dutra, em 1951, ligando importantes regiões do 

país, fez com que o Vale do Paraíba se tornasse uma região estratégica de escoamento 

industrial, diversificação de comércios e serviços. Neste contexto, São José dos Campos e 

Taubaté eram mais especuladas por possuírem uma topografia favorável, enquanto que 

Jacareí, envolta em morros e várzeas, acabou ficando em segundo plano (GOMES; 

MOREIRA NETO, 2018).  

Segundo a professora, doutora em Sociologia, Lidiane Maciel, o fenômeno da 

urbanização na RMVPLN foi mais um “movimento de descentralização da metrópole 

paulistana, marcado pela redistribuição da população”, movimento este presente na maior 

parte da RM’s. A região se destaca ainda por interligar os estados do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais.  

Segundo o IBGE, trinta e três das trinta e nove cidades são consideradas pequenas 

(com população de 500 a 100 mil habitantes), cinco são consideradas médias (população entre 

100 e 500 mil habitantes), e apenas uma com população acima de 500 mil habitantes, sendo 

assim, considerada grande, é também a sede da RM, São José dos Campos (MACIEL, 2018).  

A RMVPLN é uma região mista, com cidades de característica rural, como Monteiro 

Lobato, Igaratá, Jambeiro, Santa Branca, entre outras, e cidades de projeção nacional por 

abrigarem empresas, multinacionais e centros tecnológicos, como São José dos Campos, 

Taubaté, Jacareí. Além disso também tem uma porção litorânea, abrigando quatro municípios 

do litoral norte paulista. Há também de se destacar o chamado Vale Histórico, que está 

localizado entre as Serras da Mantiqueira e Bocaina, composto pelos municípios de Bananal, 

Arapeí, São José do Barreiro, Areias, Queluz e Silveiras. Estas cidades possuem arquitetura, 

gastronomia e cultura que remontam ao período colonial, atraindo visitantes e turistas 

(PELLICCIOTTA, 2017, p. 5). 

A população da RMVPLN é preponderantemente urbana, com cerca de 2.314.895 

habitantes vivendo em cidades, enquanto 131.626 vivem em áreas rurais (MACIEL, 2018). 

Os processos de deslocamentos entre as cidades da RM revelam os problemas de 

infraestruturas dos municípios, demandas por mercado de trabalho, serviços e equipamentos 

públicos. Esses movimentos revelam a deficiência/autossuficiência dos municípios que 

compõem a RMVPLN (MACIEL, 2018).  
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A intensificação das relações de dependência entre as cidades reforçam ainda mais as 

desigualdades intrarregionais (GOMES; MOREIRA NETO, 2018). 

 

 4.2 Caracterização da problemática dos assentamentos precários e do saneamento 

básico na RMVPLN 

 

4.2.1 Assentamentos precários 

 

Segundo o professor e pesquisador Paulo R. Reschilian (2018), “o processo de 

urbanização no Brasil resultou, na contemporaneidade, uma organização territorial urbano – 

regional geradora de uma matriz urbana insustentável, demarcada pelo espraiamento 

estruturado por eixos viários e expansão periférica”. 

Estudos demonstram que 70% da população brasileira não está inserida no mercado 

formal imobiliário. A comercialização de terrenos populares (muitos deles irregulares) reforça 

ainda mais a produção de periferias. Segundo Reschilian,  

 

A troca de favores, a aplicação de leis arbitrárias, relações pouco 

republicanas entre a comunidade e vereadores e o próprio poder executivo 

local, ora amplia o espectro da irregularidade e muitas vezes, dependendo 

das condições da localização são removidas de forma drástica 

(RESCHILIAN, 2018). 

 

Este modelo de produção do solo vem se repetindo ao longo dos tempos, e na 

RMVPLN esta realidade não é muito diferente. Há ainda os terrenos de alto padrão em 

condomínios fechados que não possuem regularização. Mas este é um caso a parte. O que nos 

interessa para esta discussão é trazer à tona os problemas enfrentados pela população 

periférica, moradora de assentamentos precários, a chamada “cidade informal” (MARICATO, 

2011). 

A Figura 4 a seguir mostra, segundo dados do IBGE (2010), os assentamentos 

precários existentes nos municípios componentes da RMVPLN. Vale ressaltar que, segundo a 

Nova Política Nacional de Habitação (PNH), o conjunto de assentamentos urbanos 

inadequados, ocupados por moradores de baixa renda, é chamado de Assentamento Precário. 

Inclui: “cortiços, loteamentos irregulares de periferia, favelas e assemelhados, além dos 

conjuntos habitacionais degradados” (BRASIL, 2010). No Brasil, as favelas e cortiços são os 

dois principais tipos de assentamentos precários.  
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Possuem, segundo Brasil (2010), algumas das seguintes características: “irregularidade 

fundiária, ausência de infraestrutura de saneamento básico, localização em áreas mal servidas 

por sistema de transporte e equipamentos sociais, terrenos alagadiços e sujeitos a riscos 

geotécnicos e adensamento”. 

 

Figura 4 - Assentamentos precários RMVPLN 

Fonte: Centro de Estudos da Metrópoles, 2018. 

 

A seguir, na figura 5, observa-se o recorte do Mapa da RMVPLN contendo o ICTEM 

– Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgotos da População Urbana de Município 

(NOVAES; SOARES, 2007). 

O indicador tem como objetivo obter a medida entre a efetiva remoção da carga 

orgânica, em relação à carga orgânica potencial, gerada pela população urbana, sem deixar 

entretanto, de observar a importância relativa dos elementos formadores de um sistema de 

tratamento de esgotos, que prevê de maneira física, a coleta, o afastamento e o tratamento dos 

esgotos, que deve atender, por princípio, o disposto na legislação quanto à eficiência de 

remoção (superior a 80% da carga orgânica) e atendimento aos padrões de qualidade do corpo 

receptor dos efluentes” (DATAGEO, 2017). O indicador varia de 0 a 10, sendo que quanto 

maior o valor melhor a situação. 
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O ICTEM é obtido por meio da inserção dos dados em um sistema pelas Agências 

Ambientais da Cetesb e com esses dados é calculado automaticamente. A partir daí, são 

elaborados os mapas. 

 

Figura 5 - Índice de coleta e tratamento de esgoto por município no ano de 2017. 

 
Fonte: DATAGEO, 2017. 

 

Como se pôde observar na figura 5, os municípios de Santa Branca, Paraibuna, Cunha, 

Potim, Piquete, Cruzeiro, Lavrinhas, Areias, São José do Barreiro e Ilhabela são os que 

possuem os índices mais baixos de coleta e tratabilidade. Em contraponto estão os municípios 

de São José dos Campos, Jambeiro, Taubaté, São Luís do Paraitinga, Lagoinha, Roseira, 

Lorena, Cachoeira Paulista, Silveiras e Arapeí com os melhores índices. Destes, o único com 

o índice máximo (10 pontos) foi Cachoeira Paulista, conforme o gráfico 5 a seguir: 
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Gráfico 5 – Índice de coleta e tratamento de esgoto por municípios no ano de 2017 

 
Fonte: DATAGEO, 2017. 

 

 

4.2.2 Dados do saneamento básico de parte da sub-região 1 da RMVPLN 

 

Foi utilizado para este levantamento o recorte de parte da sub-região 1, contendo os 

municípios de Jacareí, São José dos Campos e Caçapava, conforme a figura 6 a seguir, que 

especifica, segundo dados do IBGE (2010), os assentamentos precários existentes na região 

selecionada, de acordo com a metodologia do IBGE: 
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Figura 6 - Assentamentos precários no recorte da sub-região 1 da RMVPLN 

 
Fonte: IBGE, 2010, Elaborado por: Laboratório do Observatório Metropolitano do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte 

 

4.2.3 Abastecimento de água 

 

A situação do abastecimento de água potável na RMVPLN pode ser observada 

conforme a figura 7 a seguir, que traz os dados dos municípios de parte da sub-região 1. Foi 

realizado este recorte levando-se em conta os dados lançados pelo IBGE do percentual de 

domicílios com rede geral de distribuição de água, do município de Jacareí, podendo ser 

observado mais de perto a realidade nos assentamentos precários ali existentes. 
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         Figura 7 - Percentual de domicílios com rede geral de distribuição de água. 

 
Fonte: IBGE, 2010, Elaborado por: Laboratório do Observatório Metropolitano do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte 

 

Os dados apresentados pelo IBGE no último Censo (2010) mostra o percentual de 

domicílios atendido, portanto, para saber quantos ainda não possuem a ligação pela rede, 

basta inverter esses percentuais, considerando a diferença do obtido pelo total.  Como 

exemplo, temos na cor mais clara, que varia de 0,00 a 20,00 (% de domicílios atendidos), 

considera-se uma possibilidade de 100 até 80% que não são atendidos. Seguindo na faixa 

posterior, de 20,01 a 40,00, têm-se de 79,99 a 60% de domicílios não atendidos. Na faixa 

intermediária, de 40,01 a 60,00, têm-se de 59,99 a 40% de domicílios não atendidos. Na faixa 

um pouco mais escura, de 60,01 a 80,00, têm-se de 39,99 a 20% de domicílios não atendidos. 

E na última faixa, de 80,01 a 100,00, têm-se de 19,99 a 0% de domicílios não atendidos pela 

rede geral de distribuição de água. 
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4.2.4 Esgotamento sanitário 

 

A) Domicílios que não possuem esgoto a céu aberto: 

Assim como no item anterior, os dados obtidos pelo IBGE sobre o percentual de 

domicílios onde não existe esgoto à céu aberto, ou seja, o percentual de domicílios que 

possuem algum tipo de ligação de esgoto em contraponto aos que não possuem.  

Dessa forma, para se entender melhor a metodologia utilizada, têm-se o seguinte: na 

cor mais clara, com faixa de 0,00 a 20,00 (percentual), de 100 a 80% dos domicílios possuem 

esgoto à céu aberto; seguindo na faixa posterior, de 20,01 a 40,00, têm-se de 79,99 a 60% de 

domicílios com esgoto à céu aberto; na faixa intermediária, de 40,01 a 60,00, têm-se de 59,99 

a 40% de domicílios com esgoto à céu aberto; na faixa um pouco mais escura, de 60,01 a 

80,00, têm-se de 39,99 a 20% de domicílios com esgoto à céu aberto, e na última faixa, de 

80,01 a 100,00, têm-se de 19,99 a 0% de domicílios com esgoto à céu aberto (Figura 9). 

A questão do esgoto a céu aberto ainda é um sério agravante para as questões de saúde 

pública local e regional. Segundo os dados do IBGE (2010), como mostra a Figura 8 a seguir, 

em 2010, 80% dos domicílios nos assentamentos precários do Bairrinho, Bairro do Poço, 

Lagoa Azul, Chácara Bela Vista I e II, Vinte dois de abril, além do Banhado e Pinheirinho 

(ambos em São José dos Campos) possuíam esgoto a céu aberto. Já no aglomerado subnormal 

Paraíso, em Caçapava, o percentual de domicílios com esgoto a céu aberto era de 60% em 

2010, como se pode observar. 
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Figura 8 - Percentual de domicílios que não possuem esgoto à céu aberto. 

 
Fonte: IBGE, 2010, Elaborado por: Laboratório do Observatório Metropolitano do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte 
 

Isto significa que o descarte é realizado de forma irregular, em córregos ou rios, 

próximos ao contato humano. Como se pôde constatar no levantamento realizado 

(considerando-se apenas o recorte da sub-região 1), há ainda muita precariedade no 

atendimento aos serviços de saneamento da RMVPLN. Esses dados fazem uma séria oposição 

ao desafio da universalização como estabelece a lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007), propondo 

uma discussão a nível regional de soluções para os municípios. 

 

B) Percentual de Coleta e Tratamento do esgoto doméstico 

A Secretaria do Meio Ambiente (SMA) elaborou o Projeto DataGEO, cujo objetivo é 

de “estruturar, organizar e disponibilizar as bases de informações ambientais e territoriais do 

Sistema Ambiental Paulista por meio da construção de uma Infraestrutura de Dados Espaciais 
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Ambientais – IDEA-SP” (DATAGEO, 2017). As informações dos gráficos 6, 7, 8 e 9 a seguir 

foram obtidos através da organização dos dados espaciais em relação à coleta e tratamento do 

esgoto sanitário na RMVPLN, divido nas sub-regiões já pré-estabelecidas:7 

 

Gráfico 6 – Percentual de coleta e tratamento de esgoto Sub-região 1 

 
Fonte: DataGeo, 2017. 
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Gráfico 7 – Percentual de coleta e tratamento de esgoto Sub-região 2 

 
Fonte: DataGeo, 2017. 

 

 
Gráfico 8 – Percentual de coleta e tratamento de esgoto Sub-região 3 

 
Fonte: DataGeo, 2017. 
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Gráfico 9 – Percentual de coleta e tratamento de esgoto Sub-região 4 

 
Fonte: DataGeo, 2017 

 

Os gráficos com os dados do DataGeo (Coleta e Tratamento de esgoto) demonstram 

uma disparidade muito grande entre os municípios integrantes da RMVPLN. É possível 

observar nos municípios mais desenvolvidos, um percentual maior de coleta e tratamento de 

esgoto, porém ainda não muito satisfatórios, já que, por exemplo, a cidade sede da RM que é 

São José dos Campos, ainda não conseguiu atingir os índices percentuais correspondentes a 

uma cidade que possui tanto desenvolvimento tecnológico, indústrias, universidades entre 

outras características. 

Outa situação bastante delicada é a do Litoral Norte, como se pode observar no gráfico 

10 a seguir: 
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Gráfico 10 – Percentual de coleta e tratamento de esgoto Litoral Norte 

 
Fonte: DataGeo, 2017. 

 

Como mostra os dados acima, o Litoral Norte possui os percentuais mais deficitários 

de toda RMVPLN. Por isso, a gestão compartilhada dos serviços de interesse comum 

constitui o maior desafio dos gestores das RM’s. Quando se aborda as questões do 

saneamento básico, por exemplo, nota-se que essa disparidade se torna ainda mais evidente, 

pois os municípios enfrentam grandes problemas dentro de suas próprias fronteiras, devido às 

deficiências no atendimento, os investimentos que são realizados, as verbas recebidas, o 

contingente populacional, entre outros. O que se espera é a equalização das ações, elevando a 

qualidade dos municípios pertencentes às Regiões Metropolitanas e a outras também. 

Assim como na grande maioria das RM’s criadas, os municípios que compõem a 

RMVPLN também possuem muitas assimetrias. É uma região com grande diversidade de 

atividade econômica e social.  

No entanto, um dos maiores desafios para a gestão metropolitana está no atendimento 

das Funções Públicas de Interesse Comum, mais especificamente, o Saneamento Básico. As 

soluções para o saneamento passam pela regularização fundiária, a política de habitação e a 

gestão de recursos de infraestrutura no município. Quando se projeta essas questões para o 

âmbito metropolitano, os desafios se tornam ainda maiores, devido às desigualdades nas 

administrações municipais, entre outras. Há ainda que se considerar os municípios com 

predominância de moradia em zona rural, onde o acesso aos serviços de saneamento se torna 

mais precário ainda. 
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A seguir, os gráficos 11 e 12, temos a posição dos oito municípios com melhores 

percentuais de coleta e tratamento de esgoto e os oito com os piores índices percentuais: 

 

Gráfico 11 –Municípios com melhor atendimento dos serviços de coleta e tratamento de esgoto 

 
Fonte: DataGeo, 2017.  
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Gráfico 12 –Municípios com menor atendimento de serviços de coleta e tratamento de esgoto 

 
Fonte: DataGeo, 2017. 

 

Com esta exposição fica ainda mais claro que os municípios do Litoral Norte (exceto 

Caraguatatuba) e os de característica predominantemente rural são os que possuem os 

menores percentuais de coleta e tratamento do esgoto, ou ainda nenhum tratamento, como é o 

caso de Piquete, São José do Barreiro e Areias. Isto sem levar em conta os índices 

intermediários dos municípios que também possuem déficit de coleta e tratamento do esgoto. 

Ao explanar os dados de coleta e tratamento de esgoto, observam-se os desafios 

existentes entre os municípios que compõem RMVPLN, e levando-se em consideração que o 
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saneamento básico ainda compreende os serviços de abastecimento de água, coleta de 

resíduos e manejo das águas pluviais, as disparidades podem se tornar ainda mais evidentes. 

Segundo o Estatuto da Metrópole, o PDUI será o principal instrumento que 

estabelecerá diretrizes para o compartilhamento de responsabilidades entre os entes 

federativos, incluindo projetos e estratégias para as funções públicas de interesse comum, 

como é o caso do saneamento. Porém, desenvolver um planejamento integrado para um 

serviço de interesse comum cuja infraestrutura possui elevado custo, num cenário com tanta 

divergência, será um dos muitos desafios da governança na região metropolitana que possui, 

entre outros, o objetivo de reduzir as desigualdades regionais. 

 

4.2.5 Particularização da problemática em Jacareí 

 

O Município de Jacareí está localizado no Vale do Paraíba e limita-se ao norte com o 

município de São José dos Campos, a leste com Jambeiro, a sul com Santa Branca e 

Guararema, e a oeste com Igaratá e Santa Isabel. O principal rio que corta a cidade é o Rio 

Paraíba do Sul, além do Rio Parateí, o Jaguari e o Rio Comprido (JACAREÍ, 2011, p. 18). 

Segundo dados do IBGE, Jacareí possui 211.308 mil habitantes (IBGE, 2010), e uma 

taxa de urbanização de 98,62%. O Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico 

(PMISB) foi elaborado em 2011 pelo Consórcio PLANSAN123
8
, e está sendo revisado pela 

prestadora dos serviços de saneamento, o SAAE. De acordo com o DATASUS on line
9
, as 

doenças relacionadas com a água foram divididas em quatro grupos (Quadro 1): 

 

Quadro 1 - Infecções Relacionadas com a Água/grupo 
Grupos de Infecções Relacionados com 

a Água 
Tipos 

I – Transmissão Hídrica 

Cólera, Febres tifóide e paratifóide, Shiguelose, 

Amebíase, diarreia e gastrenterite de origem infecciosa 

presumível, outras doenças infecciosas intestinais, 

outras doenças bacterianas, leptospirose não 

                                                           
8
 O Consórcio do PLANSAN123 foi o responsável pela elaboração do Plano de Saneamento de algumas cidades 

do interior. O Governo do Estado contemplou com o Plano, entre outras, as cidades de: Campos do Jordão, Santo 

Antônio de Pinhal, São Bento do Sapucaí, Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Paulista, 

Canas, Cruzeiro, Cunha, Guararema, Guaratinguetá, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, 

Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da 

Serra, Roseira, Santa Branca, Santa Isabel, São José do Barreiro, São Luiz do Paraitinga, Silveiras, Taubaté, 

Tremembé, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba (Departamento de Águas e Energia Elétrica do 

Estado de São Paulo, 2012). 
9 Banco de dados desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que disponibiliza dados estatísticos de saúde e permite 

a confecção de tabulações sobre as bases de dados dos sistemas de Mortalidade e Internações Hospitalares do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 
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especificada, outras hepatites virais 

II – Transmissão relacionada com a higiene Tracoma, tifo exantemático 

III – Transmissão baseada na água Esquistossomose 

IV – Transmissão por inseto vetor que se 

procria na água 
Dengue (dengue clássico) 

Fonte: DATASUS 2010 

 

A partir desses dados, o PMISB, apresenta segundo o quadro 2 da Morbidade 

Hospitalar do SUS em Jacareí, no período de 1995 a 2007 e a partir de 2008, conforme o 

grupo de infecções relacionadas com a água, apresentadas no quadro acima (quadro 1):  

 
Quadro 2 – Quantidade de infecções Relacionadas com a Água 

Grupos 1995 - 2007 2008 

I 78 46 

II nd nd 

III nd nd 

IV nd nd 

Fonte: DATASUS, 2010. nd – Não disponível.  

 

4.2.6 O SAAE de Jacareí 

 

O SAAE é o órgão responsável pela prestação dos serviços públicos de abastecimento 

de água da área urbana de Jacareí. Segundo dados do SNIS, na área urbana a cobertura dos 

serviços de abastecimento de água é de 99,8 %. 

Segundo consta no PMISB (JACAREÍ, 2011, p. 30), o Sistema de Abastecimento de 

Água possui as seguintes unidades: 

- 01 Estação de Captação de Água (ECA) – Central 

- 02 Estações de Tratamento de Água (ETA)– Central e São Silvestre 

- 03 Estações Compactas de Tratamento de Água – Recanto dos Pássaros 

- 58 Reservatórios de água 

- 19 Poços profundos 

- 21 Booster´s (sistema cuja finalidade é economizar energia e realizar o controle da pressão 

das redes automaticamente reduzindo a incidência de vazamentos).  

O manancial utilizado pelo município de Jacareí para o abastecimento de água é o Rio 

Paraíba do Sul (JACAREÍ, 2011, p. 30). A produção de água é complementada por meio de 

mini ETA (Estação de Tratamento de Água), no caso a mini ETA São Silvestre, três ETAs 
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compactas e 19 poços profundos. A vazão complementar é da ordem de 178 l/s. Para cada 

uma dessas unidades existentes há um conjunto moto-bomba (JACAREÍ, 2011, p. 34). 

O SAAE também é o órgão responsável pela prestação de serviço público de 

esgotamento sanitário; as bacias de esgotamento drenam para o Rio Paraíba do Sul, conforme 

o Sistema estabelecido pelo SAAE (JACAREÍ, 2011, p. 38). 

Segundo o Plano Integrado de Saneamento, alguns loteamentos que são servidos por 

rede de abastecimento de água e não possuem rede coletora de esgotos tais como: Parque 

Mirante do Vale, Condomínio Vale Industrial Paulista, Jardim Coleginho e Nova Aliança III, 

utilizam sistemas individuais de disposição final de esgotos do tipo fossa séptica. Nos 

loteamentos regularizados, existe algum tipo de tratamento ou disposição final dos efluentes 

domésticos, porém nos bairros mais antigos os lançamentos são feitos em galerias de águas 

pluviais e corpos de água. O SAAE tem realizado investimentos em redes de interligação, 

coletores-tronco, estações elevatórias e estação de tratamento, como é o caso da implantação 

do Sistema Turi. Os vários coletores-tronco, estações elevatórias e estações de tratamento 

construídos pelo SAAE, objetivaram a eliminação de vários pontos de lançamentos e o 

tratamento dos esgotos coletados, criando-se assim vários sistemas isolados, sendo os 

principais: Sistema Vila Branca, Sistema São Silvestre, Sistema Bandeira Branca e o Sistema 

Meia Lua (JACAREÍ, 2011, p. 39). 

O Plano Integrado de Saneamento Básico de 2011 contabiliza 34 Estações Elevatórias 

de Esgoto, com objetivo de serem aproveitadas no sistema (podendo ser reformadas ou 

ampliadas). 

Demanda de água é o volume que deve ingressar no sistema produtivo e distributivo 

para satisfazer as necessidades dos consumidores, incluindo as perdas de água e os 

desperdícios. O sistema de produção de água potável do SAAE apresenta um índice de perda 

considerável. Segundo o quadro abaixo, pode-se observar que quase 50% da água produzida 

no município é indicada como “perda”, seja por ligações clandestinas, vazamentos pontuais 

ou outros meios (Quadro 3): 
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Quadro 3 - Demandas de água 

Ano Habitantes 
Índice de 

perdas 

Demanda l/s 

Média Máxima 

2010 198.855 49,3% 724,87 798,37 

2014 207.718 46,1% 713,66 790,59 

2018 214.562 42,8% 694,65 774,12 

2020 217.562 41,2% 685,20 765,78 

2025 222.786 37,2% 656,96 739,47 

2030 226.270 33,1% 626,34 710,14 

2035 228.527 29,1% 596,89 681,53 

2040 229.903 25,0% 567,67 652,82 

Fonte: Jacareí, 2011, p. 107 

 

Segundo o Jacareí (2011), há uma projeção para minimizar esses índices de perda, 

como se pode observar no Quadro 3. No entanto, não é possível especificar de onde essas 

“perdas” são provenientes, se de rompimentos de tubulações, vazamentos domésticos, 

ligações clandestinas, entre outros meios.  

O índice de perda na distribuição em todo o estado de São Paulo é de 36,1% 

(SISTEMA..., 2016), portanto, o índice municipal é maior do que o estadual. Como já 

mencionado neste estudo, o prejuízo aos cofres públicos com as perdas chega a R$ 8 

bilhões/ano, segundo o Instituto Trata Brasil. 

 

A) Cobertura dos serviços de saneamento no Município  

O Plano Integrado de Saneamento Básico do município de Jacareí foi elaborado tendo 

como objetivo básico a universalização dos serviços de saneamento básico, ou seja, 

possibilitar a toda sua população acesso aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos urbanos e, por fim, aos serviços de 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (JACAREÍ, 2011, p. 93). 

Este mesmo Plano de Saneamento está sendo atualizado pela equipe do SAAE, no que 

diz respeito aos serviços de água e esgoto. 

Segundo a equipe técnica da autarquia,  

 

A maior dificuldade para o completo atendimento à população, ou seja, à 

própria universalização aos serviços de água e esgoto, está realmente em 

condições financeiras, sendo que o SAAE possui restrições orçamentárias 



 

 
 

90 

anuais, o que não permite ao mesmo executar todas as obras necessárias em 

um só momento, sendo tais obras distribuídas ao longo de vários anos. Cabe 

ressaltar inclusive, que diversas obras de abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto do SAAE estão aguardando a emissão de Autorização 

para Início de Objeto (AIO) pelo Governo Federal / Caixa Econômica 

Federal. Tais obras serão executadas com recursos do Orçamento Geral da 

União – OGU e estão sendo aguardadas suas autorizações para início desde 

meados de 2014, e deixariam o SAAE muito próximo da universalização dos 

serviços de água e esgoto (JACAREÍ, 2011). 

 

Devido às dificuldades orçamentárias para execução dos serviços, a implantação de 

sistemas de melhoria é priorizada em locais de maior demanda, conforme consta no Jacareí ( 

2011). Até esta data em que o Plano Integrado de abastecimento foi elaborado as metas para 

os serviços de água e esgoto eram as seguintes: 

 

Quadro 4 - Metas propostas para abastecimento, perdas, coleta e tratamento de esgoto 
Ano/ Previsão 

 

Índice de 

Abastecimento de 

Água: % 

Índice de Perdas 

de Água na 

Distribuição: % 

Índice de Coleta 

de Esgotos: % 

Índice de 

Tratamento de 

Esgotos: % 

Atual* 99,8 49,3 89,4 22 

Até 2014 100 46,1 100 100 

Fonte: Jacareí, 2011, p. 95. *2011, quando o PMISB foi elaborado. 

 

Os índices atuais, divulgados pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do 

Ministério das Cidades através do “Diagnóstico Anual dos Serviços de Água e Esgoto” a 

partir dos dados coletados do SNIS, em sua última publicação, que foi de 2016 (até a 

conclusão desta pesquisa), para o município de Jacareí, foram os seguintes: 

 

Quadro 5 - Índice de abastecimento, perdas, coleta e tratamento de esgoto atualizado 
Ano 

 

Índice de 

Abastecimento de 

Água: % 

Índice de Perdas 

de Água na 

Distribuição: % 

Índice de 

Coleta de 

Esgotos: % 

Índice de 

Tratamento de 

Esgotos: % 

2016 99,78 47,58 80 63,12 

Fonte: Sistema..., 2016. 

 

Fica evidenciado nesta comparação entre os índices de metas propostas e os índices 

reais coletados, que os serviços de coleta e tratamento de esgoto ainda apresentam déficit de 

atendimento, propondo um desafio importante a se vencer. Para atendimento dos objetivos e 

metas propostos no PMISB, o SAAE Jacareí dispõe de um planejamento a curto, médio e 
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longo prazo, de melhorias nos sistemas de abastecimento, coleta e tratamento de esgoto 

doméstico, objetivando a universalização e atendimento adequados à população.  

Com relação à população residente em assentamentos precários, a questão da 

regularização fundiária se opõe à inclusão nesses sistemas. Porém, o PMISB dispõe de 

algumas alternativas para atender a essa população. Para o abastecimento de água o PMISB 

dispõe de duas alternativas possíveis: 

1- Uma solução alternativa para abastecimento de núcleos isolados consiste 

em fornecimento de água potável por meio de caminhões-pipa, os quais, 

periodicamente, abastecem ou uma caixa d’água coletiva ou as caixas d’água 

individuais das habitações. Nesta solução, se as habitações estão próximas 

umas das outras, pode ser instalada uma caixa d’água coletiva que 

abastecerá, por tubulações adequadas, cada uma das habitações. Este sistema 

coletivo pode, por exemplo, ser implantado pela comunidade beneficiada 

com orientação técnica da Operadora e com materiais fornecidos pelo Poder 

Público por meio de suas Secretarias. O caminhão-pipa poderá ser da 

Operadora ou do Poder Público, a depender das negociações entre as partes. 

Caso as habitações estejam afastadas umas das outras, a solução pode ser a 

instalação de caixas d’água individuais que, por sua vez, abastecerão a 

instalação hidráulica de cada habitação. Também neste caso a Operadora 

poderá fornecer as orientações técnicas para a correta instalação, o Poder 

Público poderá fornecer os materiais e a Comunidade poderá executar as 

instalações em regime de mutirão, por exemplo, quando todos ajudam a 

todos. Como exemplo, uma habitação com quatro moradores que necessitem 

para suas necessidades básicas 100 l/dia de água potável, demandará em uma 

semana 2.800 litros de água potável. Portanto, uma comunidade com 5 

habitações (20 habitantes) demandará, por semana, 14.000 litros de água 

potável, o que pode ser suprido pela instalação de 3 caixas d’água de 5.000 

litros cada e seus enchimentos por caminhão pipa apenas uma vez por 

semana. 2- Quando o abastecimento por meio de caminhões-pipa não se 

mostrar viável – seja por falta ou dificuldade de acesso, por alta demanda do 

núcleo, por excessiva distância e alto custo de transporte, ou por qualquer 

que seja a razão –, alguns municípios têm utilizado o sistema comunitário de 

abastecimento. Este consiste na instalação de uma mini-ETA comunitária, 

que potabiliza a água disponível no local, seja de nascentes ou de cursos 

d’água superficiais; de um reservatório comunitário que atenderá a todas as 

habitações; de uma rede comunitária de distribuição de água; e das 

instalações hidráulicas individuais das habitações. Também este sistema 

comunitário pode ser implantado pela própria comunidade beneficiada, sob 

orientação técnica da Operadora e com materiais e equipamentos fornecidos 

pelo Poder Público. Os produtos químicos necessários para o tratamento 

poderão ou ser adquiridos pela comunidade, ou serem fornecidos pelo Poder 

Público ou pela Operadora, a depender do nível socioeconômico da 

comunidade e dos entendimentos entre os agentes envolvidos. A operação do 

sistema comunitário, via de regra, tem sido delegada a algum morador da 

comunidade devidamente instruído e monitorado pela Operadora, o qual 

recebe uma remuneração mensal rateada entre os moradores da comunidade. 

Caso os produtos químicos sejam adquiridos pela comunidade, também estes 

custos serão rateados entre os moradores da comunidade. Em contrapartida, 

não haverá a cobrança da “conta de água” do Operador do serviço público. 

Ressalte-se que, caso o manancial disponível seja nascente de serra, 
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normalmente as águas são de boa qualidade e a mini-ETA restringer-se-á à 

cloração e fluoretação das mesmas. No máximo haverá também um filtro. 

Caso o manancial disponível seja um curso d’água superficial, a mini-ETA 

já deverá ser mais completa, prevendo minimamente um filtro lento, 

cloração e fluoretação. Eventualmente, poderá exigir também uma floco-

decantação. De qualquer forma, em instalações de pequeno porte, todas estas 

unidades poderão ser concebidas para serem executadas com materiais 

singelos, tipo caixas d’água de 50 litros interligadas alternadamente por 

baixo e por cima, funcionando como floculador hidráulico; tubo de concreto 

de 1,20 ou 1,50 m de diâmetro, instalado na vertical, funcionando como 

decantador e como filtro; etc (JACAREÍ, 2011, p. 119-120). 

 

Já para o esgotamento sanitário, o Plano propõe três possíveis alternativas a serem 

discutidas e analisadas conjuntamente com a população, a empresa prestadora e o Poder 

Público, são elas: 

   
1-Uma solução alternativa para esgotamento sanitário de núcleos isolados 

com habitações afastadas umas das outras, consiste no fornecimento à 

comunidade de fossas sépticas individuais, as quais seriam instaladas pela 

própria comunidade sob orientação técnica da Operadora e cujos efluentes 

seriam infiltrados no solo por meio de sumidouros. Este tipo de sistema 

praticamente não exige operação, devendo somente ser efetuada uma 

extração periódica dos lodos acumulados na fossa séptica, que poderia ser 

feita uma vez por ano, por exemplo, por um caminhão “limpa-fossa” de 

propriedade do Poder Público ou da Operadora. 2 -Se o núcleo habitacional 

é de pequeno porte e as habitações estiverem próximas umas das outras, 

pode ser instalado um sistema de rede coletora e fossa-filtro comunitário 

atendendo a todas as habitações. Caso haja algum corpo receptor nas 

proximidades, o efluente do filtro biológico pode sofrer desinfecção e ser 

lançado no corpo d’água. Caso não exista corpo receptor nas proximidades, 

o efluente do filtro biológico pode ser infiltrado no solo por meio de 

sumidouros. Este sistema coletivo pode ser implantado pela comunidade 

beneficiada com orientação técnica da Operadora e com materiais 

fornecidos pelo Poder Público por meio de suas Secretarias. O cloro 

(usualmente utilizado na desinfecção) pode ser adquirido pela comunidade 

ou ser fornecido pelo Poder Público ou pela Operadora, a depender do 

poder aquisitivo da comunidade e dos acordos entre as partes envolvidas. A 

operação do sistema poderá ser feita por algum morador devidamente 

treinado e monitorado pela Operadora. Os custos com remuneração do 

“morador-operador” e com a aquisição do cloro (se não fornecido) poderão 

ser rateados entre os moradores da comunidade que, em contrapartida, não 

terão que pagar a conta mensal da Operadora do sistema público. Note-se 

que um sistema deste tipo somente exigirá operação caso haja a desinfecção 

final do efluente. Caso contrário, a única exigência será a extração periódica 

de lodos da fossa séptica, à semelhança da solução alternativa “a” acima. 3- 

Quando o núcleo habitacional tem maior porte, pode ser mais viável 

implantar-se um sistema de rede coletora e ETE compacta para o tratamento 

dos esgotos. A ETE compacta poderá ser do tipo industrializado, que é 

modulada e abrange uma ampla gama de vazões afluentes. Como tem um 

custo relativamente elevado, somente se aplica a núcleos de maior porte, 

com mais de 100 habitações, por exemplo. Além do elevado custo, estas 

ETEs compactas têm o inconveniente de exigir operação com maior 
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conhecimento técnico. Entretanto, é viável que um morador da comunidade 

seja adequadamente treinado para operá-la com supervisão periódica da 

Operadora do sistema público. Como aspectos positivos, estas ETEs 

compactas podem ser removidas e instaladas em outros lugares – com um 

desejável reaproveitamento caso o sistema público se aproxime do núcleo e 

passe a atendê-lo –, tendo uma vida útil da ordem de 20 a 30 anos 

dependendo do nível de manutenção e conservação praticado. Os produtos 

químicos necessários para o tratamento poderão ou ser adquiridos pela 

comunidade, ou serem fornecidos pelo Poder Público ou pela Operadora, a 

depender do nível socioeconômico da comunidade e dos entendimentos 

entre os agentes envolvidos. A operação do sistema comunitário, via de 

regra, tem sido delegada a algum morador da comunidade devidamente 

instruído e monitorado pela Operadora, o qual recebe uma remuneração 

mensal rateada entre os moradores da comunidade. Caso os produtos 

químicos sejam adquiridos pela comunidade, também estes custos serão 

rateados entre os moradores da comunidade (JACAREÍ, 2011, p. 137-139). 

 

Importante destacar que, todas estas alternativas tanto de abastecimento quanto de 

coleta do esgoto propostas no PMISB deverão ser analisadas caso a caso, conforme o texto do 

Plano, e deverá exigir uma ampla interação entre o Poder Público, a Comunidade e a 

Operadora dos serviços.  

Além das obras de melhorias e de infraestrutura, o PMISB ainda prevê ações para o 

sistema de gestão da água e esgoto, que contemplam programas de conscientização para uso 

racional da água, educação ambiental e programas de eficiência energética (JACAREÍ, 2011, 

p. 142).  

Com relação aos recursos para o setor, a fonte primária provém das tarifas, taxas e 

preços públicos, segundo o PMISB, 

 

É a principal fonte de canalização de recursos financeiros para a exploração 

dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, que, além 

de recuperar as despesas de exploração dos serviços, podem gerar um 

excedente que fornece a base de sustentação para alavancar investimentos, 

quer sejam com recursos próprios e/ou de terceiros (JACAREÍ, 2011, p. 

160).  

 

As tarifas, taxas e preços públicos devem, além de recuperar os custos operacionais, 

gerar um excedente para alavancar investimentos, quer sejam diretos (recursos próprios) e/ou 

com financiamentos, para compor a contrapartida de empréstimos e o posterior pagamento do 

serviço da dívida. 

Os demais recursos de terceiros destinados ao Saneamento Básico, no âmbito do 

mercado interno de recursos financeiros, provem em sua maior parte, dos recursos do FGTS, 

aportes do BNDES. Existem, também, outras fontes externas de recursos de terceiros, 

representadas pelas agências multilaterais de crédito, tais como: o BIRD (Banco Mundial), 
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BID e JBIC (Banco Japonês), os mais importantes, de acesso mais restrito aos agentes 

prestadores dos serviços (JACAREÍ, 2011, p. 161). 

Vale ressaltar que o PMISB prevê que o sistema de tarifas, taxas e preços públicos têm 

sempre uma restrição básica na capacidade de pagamento da população. O SAAE Jacareí não 

possui a chamada “tarifa social” adotada em locais de baixa renda, como em algumas cidades, 

porém, segundo informações da administração, se o munícipe comprovar que não pode pagar 

pelo consumo da água, seja por desemprego ou outro contratempo, morando ele em qualquer 

parte do município, o SAAE cobra um valor irrisório até que a situação se normalize, sem 

custas adicionais logo após.  

O serviço de regulação para o setor fica sob a responsabilidade do Serviço de 

Regulação de Saneamento de Jacareí – SRJ, que é uma autarquia especial (porque se trata de 

uma agência reguladora com vistas à fiscalização dos serviços de saneamento básico do 

Município), instituída pela lei nº 5.806/2013. 

A SRJ tem como objetivos: i) fiscalizar os serviços regulados; ii) promover a 

qualidade e a eficiência dos serviços; iii) estabelecer os padrões de qualidade para a prestação 

dos serviços regulados (JACAREÍ, 2018).  

 

 B) O agravante da problemática da Regularização Fundiária: Lei 

13.465/2017  

Em 11 de julho de 2017, foi sancionada a Lei Federal 13.465 que trata sobre a 

regularização fundiária rural e urbana, a liquidação de créditos concedidos aos assentados da 

reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal (BRASIL, 

2017). 

De acordo com a advogada e secretária executiva do Instituto Brasileiro de Direito 

Urbanístico - IBDU, Rosane Tierno, uma das polêmicas geradas pela aprovação desta lei foi a 

conversão da Medida Provisória nº 759, de 2016, na mesma, sem que houvesse debate público 

a respeito. Além disso, segundo a advogada, “a nova lei fixa um entendimento de 

regularização fundiária urbana como a simples titulação do imóvel, quando o conceito 

anterior previa uma série de medidas associadas a condições dignas de moradia e acesso à 

infraestrutura adequada”. Ou seja, com isso, a lei permite a regularização de imóveis sem que 

haja as devidas adequações de infraestrutura básica. 

Além de renomear os então chamados assentamentos irregulares para “núcleos 

urbanos informais”, a nova lei institui mecanismos e diretrizes para a alienação de imóveis da 
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União, o que até então não era permitido. Observa-se também que algumas regras e 

exigências em relação ao plano de urbanização e procedimentos para a regularização se 

tornaram extintos, como descrito no art. 11, parágrafo 1º, onde se lê: “Para fins da 

Regularização Fundiária Urbana (Reurb), os municípios poderão dispensar as exigências 

relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público ou ao tamanho dos 

lotes regularizados, assim como a outros parâmetros urbanísticos e edilícios”. Além disso, 

torna-se possível a Reurb de núcleos urbanos informais inclusive em Áreas de Preservação 

Permanente, incluindo estudos técnicos que demonstrem melhorias ambientais em relação ao 

estado anterior (BRASIL, 2017). 

Conforme a referida lei (BRASIL, 2017), a Reurb pode ser classificada em duas 

modalidades: Reurb de Interesse Social, ou Reurb-S (aplicada aos núcleos urbanos informais 

de baixa renda) e Reurb de Interesse Específico, ou Reurb-E (aplicada a núcleos urbanos 

informais, cuja população não pode ser qualificada como baixa renda) (ART. 13, I e II). 

A lei tem levantado inúmeros debates e questionamentos. Alguns pesquisadores e 

movimentos sociais acreditam que devem ser realizadas mudanças no escopo da mesma, pois 

pode acabar facilitando a grilagem de terras, concedendo anistia desde 2011, além de outros 

aspectos negativos (RIBEIRO, 2017). 

 

C) Programa Cidade Legal 

Importante ressaltar que no estudo de caso levantado neste trabalho, o município em 

questão adota uma parceria com o programa Cidade Legal. Trata-se de um convênio de 

cooperação técnica entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Habitação 

(representada por seu titular), e o município atendido, devidamente representado por seu 

Prefeito Municipal. O Programa Cidade Legal foi criado no ano de 2007, por meio do Decreto 

n°52.052, onde o então Governador do Estado de São Paulo, José Serra, instituiu o Programa 

Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais (SÃO PAULO, 2007). 

Este convênio de cooperação tem como objetivo implementar auxílio a municípios 

mediante a orientação e apoio técnico às ações municipais de regularização de parcelamentos 

do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizados 

em área urbana ou de expansão urbana, assim definidas por legislação municipal. O resultado 

esperado é a desburocratização e aceleração do processo de regularização e averbação de 

unidades habitacionais (TAVARES, 2013, p. 67). 
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Em todo o Estado, o programa já conveniou 471 municípios. Regularizou 1.226 

núcleos habitacionais, num total de 167.389 imóveis, beneficiando mais de 843 mil pessoas. 

Entre os Municípios atendidos, encontra-se Jacareí, localizado na RMVPLN, no Estado de 

São Paulo, com aproximadamente 230 mil habitantes (segundo estimativa do IBGE). Em 

Jacareí, a cooperação entre o Município e o Cidade Legal teve início em 2010, conseguindo 

atender cerca de 1.100 famílias em mais de três núcleos (FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE 

JACAREÍ, 2019). Existem atualmente 24 bairros inscritos no Programa Cidade Legal, 

visando à Regularização. Entre eles, o Lagoa Azul, apresentado neste trabalho como área 

selecionada para o estudo de caso. 

Logo abaixo, encontra-se a tabela 6 da situação de Regularização Fundiária no 

município de Jacareí – SP. 
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Tabela 6 - Situação dos Núcleos em processo de Regularização Fundiária no município de Jacareí 

 
Fonte: Fundação Pró-lar, 2019. 

Legenda: 

LEPAC Levantamento Planialtimétrico 

DCUA Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental 

Amarelo Via Cidade Legal 

Azul Via Município 
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5 LAGOA AZUL E LAGOA AZUL 2 

 

O Bairro Lagoa Azul, está localizado no Distrito do Parque Meia Lua, região norte do 

município de Jacareí. Segundo dados da Fundação Pró-Lar de Jacareí
10

, seu surgimento é 

datado de 1990, possuindo aproximadamente 290 lotes, divididos em 5 quadras. O bairro leva 

esse nome devido à sua localização às margens da estrada Lagoa Azul, que segue paralela a 

um lago resultante de extração de areia por cava inundada, e também por ter sido ela própria 

local de atividade extratora antes do esgotamento da areia na lagoa. 

 A área onde está localizado hoje o bairro Lagoa Azul não integra mais a área da 

Macrozona de Mineração definida no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Município 

de Jacareí (SÃO PAULO, 2003). No entanto, a atividade de extração de areia segue na região, 

podendo ser avistadas algumas lagoas de extração nas redondezas, como mostra a Figura 4: 

A atividade de extração de areia era realizada pelo método de extração de cava 

inundada, como dito anteriormente, ou seja, há uma etapa de decapeamento da área, onde a 

vegetação e a camada superficial do solo são retiradas, para então se iniciar a extração do 

material arenoso, que é extraído até o nível freático, onde então são utilizadas as dragas 

flutuantes para alargar e aprofundar as cavas. O lençol freático surge então, formando grandes 

lagoas de cor azul turquesa. De acordo com o geólogo e doutor Eduardo Duarte Marques 

(2010), “a coloração azul é resultado dos processos geoquímicos que ocorrem durante a 

extração de areia, principalmente pela contaminação com o sulfato de alumínio”. Em geral, a 

água dessas lagoas será sempre ácida. 

A areia é um recurso não renovável, portanto, logo após o esgotamento da área, a 

empresa precisa entrar com ações mitigadoras a fim de minimizar os prejuízos 

socioambientais de tal atividade, embora os impactos ambientais ocasionados sejam 

irreversíveis. As empresas que possuem licença ambiental para a exploração, precisam 

apresentar um plano (EIA/RIMA) de manejo da área principalmente após a exploração, como 

por exemplo, a recuperação do solo, construção de aquíferos com área verde ou parque para a 

comunidade, entre outros. Infelizmente, ao que consta, não foi o que ocorreu na região do 

Lagoa Azul.  

 

 

                                                           
10

 A fim de instituir políticas públicas, traçar diretrizes e realizar estudos urbanísticos, foi criada em 1.980, 

através da lei 1.965, a Fundação Pró-Lar de Jacareí, uma entidade constituída na forma jurídica para atender no 

setor de moradia a população de baixa renda, em condições de risco e vulnerabilidade. 
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      Figura 9 - Lagoas de extração de areia na região do Parque Meia Lua - Jacareí 

 
     Fonte: Elaborado por: Laboratório do Observatório Metropolitano do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 

O bairro está em fase final do processo de regularização fundiária, e segundo a 

Fundação Pró-Lar de Jacareí, resta apenas a entrega da documentação de alguns moradores 

para ser expedido o título de posse. 

O Programa Cidade Legal iniciou o diagnóstico do núcleo em 2011 e após 4 anos, em 

2015, foi realizado pela Fundação Pró-Lar o Cadastro Social das famílias. No mesmo ano, 

2015, o Cidade Legal realizou o LEPAC (Levantamento Planialtimétrico Cadastral), que é um 

mapa que contém o desenho e as medidas de todas as construções existentes na área a ser 

regularizada e na vizinhança, feito com equipamentos precisos. Este levantamento é a base de 

todo o trabalho de Regularização Fundiária das áreas ocupadas; imóveis situados fora dos 

limites da área pública não podem ser regularizados. 

Após o LEPAC, é realizado pelo poder público o Projeto de Regularização Fundiária, 

que deve conter: áreas ou lotes a serem regularizados, edificações a serem relocadas (quando 

for o caso), vias de circulação, áreas destinadas ao uso público (quando possível), medidas 

para a promoção da sustentabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada e 

medidas previstas para adequação de infraestrutura básica. 

Depois da elaboração do Projeto, passa-se para a aprovação por parte das secretarias 

envolvidas; Planejamento, Infraestrutura e Meio Ambiente, assim como do SAAE (Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto). Após serem atendidas todas as exigências urbanísticas, as 

secretarias emitem as certidões para o processo de regularização. A aprovação passa então 
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para o Governo do Estado. Uma vez apresentada toda documentação e após análise e 

aprovação da Regularização Fundiária da área, o Programa Cidade Legal expede a DCUA 

(Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental), que comprova que o processo de 

regularização está em ordem e com o núcleo pronto para ser levado ao Cartório de Imóveis e 

ser registrado.  

A DCUA do Lagoa Azul foi expedida em 2016, estando este já em fase de finalização 

e entrega dos títulos de posse da maior parte dos lotes, restando alguns poucos com 

pendências de documentação. 

 

5.1 Condições socioterritoriais locais: Lagoa Azul 2 

 

As primeiras visitas ao assentamento Lagoa Azul 2 se deram no início de 2017, 

quando, por intermédio de uma moradora do bairro Lagoa Azul foi realizado o contato com 

uma moradora da comunidade Lagoa Azul 2, que até hoje, prontamente, tem nos 

acompanhado em nossas visitas. É uma jovem moça, de aproximadamente 20 anos, e mora 

em um dos barracos com seu filho de 5 anos. A jovem relata que foi uma das primeiras, senão 

a primeira, a dar origem ao assentamento, juntamente com uma amiga, de mesma idade, numa 

situação onde ambas estavam insatisfeitas com a convivência familiar. As jovens residiam 

com suas famílias no bairro Lago Azul, e sem qualquer condição financeira para se mudarem 

para outro local, resolveram elas mesmas carpir um pedaço de terra (onde hoje está a 

Comunidade) e construírem um barraco para se abrigar. Algumas semanas depois, a área 

estava ocupada por várias famílias, nascia ali, o Lagoa Azul 2. 

Conforme se pode observar na Figura 10, a comunidade Lagoa Azul 2 que está 

destacada em vermelho (seguindo ao lado esquerdo do bairro Lagoa Azul destacado na cor 

verde), possui um número considerável de moradias precárias, podendo atingir um 

contingente populacional maior que o próprio Lagoa Azul, devido ao adensamento que pode 

ser detectado através da imagem. Além da comunidade, ainda há outras moradias irregulares 

que circundam a área do bairro já regularizado: 
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Figura 10 - Lagoa Azul 2. 

 
    Fonte: Elaborado por: Laboratório do Observatório Metropolitano do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 

O Lagoa Azul 2 apresenta características precárias de construção das moradias, 

ausência de saneamento básico e demais infraestruturas. Possui, segundo a liderança local, 

aproximadamente 600 famílias assentadas. Trata-se de uma área particular, onde um dia fora 

exercida a atividade extrativa de porto de areia. O solo apresenta característica mista, sendo a 

parte superior do assentamento composto por argila, e a inferior um pouco mais arenosa e 

instável. A área foi abandonada, ambientalmente degradada e não recuperada pela empresa 

extratora. 

Na primeira visita, ocorreu um fato que se tornou bastante marcante para esta 

pesquisadora: há uma espécie de “porteira” que separa a estrada que leva ao bairro Lagoa 

Azul e consequentemente à Comunidade. São alguns tubos para construção de galeria de 

esgoto subterrânea, colocados bem à entrada, dando uma impressão, ao menos para mim, que 

aquela população está “isolada”.  

Confesso que levei alguns dias para “digerir” aquela imagem, pois nunca havia visto 

de uma forma tão explícita (por que não dizer “desenhada”) todos aqueles conceitos de 

segregação socioespacial, discutidos por Henri Lefebvre e Milton Santos. 
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Embora haja uma explicação para que esses tubos estejam ali colocados: diz-se que ali 

estão a fim de impedir a passagem de caminhões com peso e tamanho específico (inclusive há 

uma placa na entrada estabelecendo este limite). Há, porém, um simbolismo implícito nele. 

Talvez nem tenha sido de forma proposital ou intencional, mas o fato é que a população 

daquela barreira para trás está separada do restante da cidade, e isto pode ser facilmente 

observado na Figura 2 (Panorama do Município de Jacareí), e também na Figura 11 a seguir, 

que retrata, o momento em que se entra na estrada de terra que dá acesso ao bairro Lagoa 

Azul e posteriormente ao assentamento Lagoa Azul 2, ficando para trás o asfalto e as ruas 

largas.  

 

Figura 11 - Entrada da estrada de terra que dá acesso ao bairro Lagoa Azul. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

A segunda visita, já com a moradora local citada no início, foi uma visita de caráter 

exploratório, curioso e de grandes descobertas. Adentrar a rotina daquela comunidade, 

observar tantas crianças ali presentes, cheias de vida, sonhos e expectativas, afinal, são apenas 

crianças. Poder observar como aquelas mulheres sobrevivem com muito pouco provento para 

si e seus filhos. Nas horas em que estive mergulhada naquele lugar, uma outra impressão 

tomou conta dos meus sentimentos: eu estava em um mundo “paralelo”. Um mundo que 

parecia não fazer parte do mundo externo, um mundo onde aquela sociedade, embora sofra de 

tantas carências materiais, busca estar unida e organizada, a fim de vencer as barreiras, talvez 

não como a barreira simbólica dos tubos colocados na entrada, mas de barreiras sociais, que 
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fazem não só aquela população, mas centenas de milhares de famílias espalhadas pelo Brasil, 

a viverem em um contexto de cidadania desconhecida por grande parte das pessoas (Figura 

12). 

 

Figura 12 - O centro comunitário. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

As famílias foram então se instalando, e se organizando da forma como puderam. Foi 

estabelecido uma liderança local, que busca atuar de maneira a minimizar/solucionar os 

problemas imediatos, sejam eles de convivência ou organização espacial, estabelecer regras e 

articular junto ao vereador que trabalha pela região, as condições a que têm direito, sendo ele 

o principal mediador entre a Comunidade e o poder público (Prefeitura Municipal de Jacareí).  

A figura 13 a seguir demonstra a dinâmica espacial no interior da comunidade, onde 

estão destacadas algumas áreas que fazem parte do cotidiano coletivo e de circulação dos 

moradores, como o Centro Comunitário, a EEE Lagoa azul de onde é realizada a captação da 

água, a lixeira comunitária e a quadra de esportes do bairro Lagoa Azul. 
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Figura 13 – Distribuição espacial da Comunidade Lagoa Azul 2. 

 

 Fonte: Elaborado por: Laboratório do Observatório Metropolitano do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 

Muitas moradias estão instaladas às margens do lago outrora utilizado para extração, 

que ainda contém alguns equipamentos enferrujados, deixados desde a época da atividade, 

conforme mostrado na Figura 14: 
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Figura 14 - Parte de uma draga flutuante deixada pela empresa que realizava extração de areia no local. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

A Figura 15 mostra como a comunidade foi crescendo em torno da lagoa que se 

encontra praticamente invisível, devido ao crescimento de uma vegetação chamada capim 

braquiária. 

 

Figura 15 - Vista geral da comunidade assentada em torno da lagoa. 

 
Foto: Lucimara Souza. 
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5.2 Captação de água 

 

As famílias utilizam água potável captada da rede do SAAE, através de ligações 

clandestinas. Essas ligações são realizadas a partir de uma Estação Elevatória de Esgoto 

instalada na entrada da Comunidade. Esta EEE tem por objetivo captar o esgoto da região e 

mandar para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) localizada no bairro Parque Meia Lua, 

onde o mesmo é tratado a fim de retornar para o rio (Figura 16). 

 
Figura 16 - Estação elevatória de esgoto Lagoa Azul. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

Algumas moradias possuem caixa d’água para armazenamento, no entanto, os 

moradores que não a possuem relatam que constantemente ficam sem água, devido à 

quantidade de famílias utilizando a mesma ligação.  

As moradias que não possuem uma caixa d’água armazenam a água em baldes ou 

outros recipientes. O risco dessa água se tornar um criadouro de insetos, como o Aedes 

Aegypt, ou até mesmo se tonar insalubre é grande, pois não há como protegê-la 

adequadamente (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

107 

Figura 17 - Algumas moradias que fazem uso de caixa d'água. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

5.3 Descarte do esgoto doméstico 

 

O esgoto doméstico é descartado em fossas caseiras, construídas de forma rústica, 

onde apenas as laterais são vedadas com pneus usados, e a parte inferior do solo fica em 

contato direto, absorvendo o esgoto descartado, conforme a Figura 18: 
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Figura 18 - Modelo de fossa encontrada na maior parte das moradias do Lagoa Azul 2. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

Utilizando-se dos recursos que lhe cabem, a população por vezes despeja seus dejetos 

de forma irregular no próprio ambiente onde estão instalados. Tal atitude ocasiona a 

contaminação do solo e lençol freático, vindo a se tornar um problema de ordem extra local e 

até mesmo regional. As moradias que não possuem o modelo de fossa mostrado acima 

descartam seu esgoto diretamente no córrego que passa pela parte posterior da comunidade, 

conforme destacado na Figura 19: 

 

Figura 19 - Esgoto sendo lançado diretamente no córrego que passa na comunidade. 

 
Foto: Lucimara Souza. 
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A água servida (do tanque, pia, chuveiro) corre abertamente pelas vias de circulação 

da Comunidade advindas das casas e dos barracos, conforme se observa nas Figuras 20 e 21 a 

seguir:  

 

Figura 20 - Água servida descartada diretamente nas vias de circulação (a) 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

 

Figura 21 - Água servida descartada diretamente nas vias de circulação (b). 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

Quando chove, os moradores relatam ainda que as fossas transbordam e a água 

contendo o esgoto doméstico por vezes adentram as casas e barracos, se tornando foco de 
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contaminação para os moradores, principalmente para as crianças que, via de regra, 

apresentam quadros de virose entre outras doenças causadas pela ausência e saneamento 

adequado. 

Além disso, numa situação de chuvas frequentes, as ruas ficam intransitáveis pelos 

pedestres, chega a alagar por completo. Após a chuva, ficam cheias de barro e poças d’água 

(muitas vezes contaminada pelo esgoto doméstico), pois não há qualquer tipo de escoamento, 

conforme se pode observar na figura 22 a seguir, retratando um dia após uma ocorrência de 

chuva leve: 

 

Figura 22 - Situação das vias de circulação em tempos de chuva. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

 

5.4 Descarte do lixo produzido 

 

Os moradores da Lagoa Azul 2 depositam o lixo numa lixeira comunitária localizada 

próxima à entrada da Comunidade. Na verdade, a lixeira foi instalada a fim de atender os 

moradores do bairro Lagoa Azul, pois o caminhão coletor de lixo não entra nas ruazinhas que 

cortam o bairro por serem muito estreitas.  



 

 
 

111 

Sendo assim, os moradores da Comunidade Lagoa Azul tem de se deslocar até a 

entrada do bairro para descartarem seu lixo. A seguir a figura 23, algumas imagens da lixeira 

comunitária: 

 

Figura 23 - Lixeira comunitária. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

Infelizmente, existem muitos resíduos espalhados nas imediações da lixeira. Alguns 

moradores relatam que quando o caminhão passa, algumas vezes quando os coletores pegam 

as sacolas elas se rompem, espalhando o lixo pelo chão. Outras vezes, os cachorros rasgam, 

enfim, o serviço de varrição (limpeza urbana) também parece ser bem precário no local, 

deixando a população por vezes com o lixo espalhado, além de alguns entulhos e madeiras, 

que provavelmente são restos de construções, conforme se pode observar na Figura 24 a 

seguir. 
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Figura 24 - Descarte nas imediações da lixeira comunitária. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

Porém o lixo não é um problema apenas na área próxima à entrada da Comunidade. 

No córrego que passa na parte de trás da Comunidade existe muito material como garrafas 

pet, embalagens de alimentos, entre outros, devido ao lixo espalhado no chão, que 

provavelmente após as chuvas vão parar no córrego. Há muito material plástico de toda 

espécie que acaba sendo um vetor para proliferação de insetos, inclusive o da dengue, além é 

claro, de causar um impacto direto na natureza
11

 (Figuras 25 e 26). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Segundo a ONU, estima-se que, todos os anos, cerca de 8 a 13 milhões de toneladas de plástico chegam aos 

oceanos; mais de 40% de todo o plástico produzido durante 150 anos foi usado uma única vez antes do descarte; 

de todo o plástico produzido, apenas 9% foi reciclado; menos de um quinto da produção foi reaproveitada. 

Entre os materiais mais encontrados nos oceanos, estão canudos, sacolas plásticas, redes de pesca, bituca de 

cigarro, tampinhas; são produzidas um milhão de garrafas plásticas por minuto (ONU Meio Ambiente, Dia 

Mundial do Meio Ambiente, 2018). 



 

 
 

113 

Figura 25 - Córrego que passa pela Comunidade (a). 

 
Foto: Lucimara Souza 

 

 
Figura 26 - Córrego que passa pela Comunidade (b). 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

5.5 Características gerais do solo 

 

Outro fator preocupante na comunidade Lagoa Azul 2, é a característica do solo onde 

as famílias estão assentadas. A atividade de extração do minério de areia é uma das atividades 

deste segmento que mais causam impacto ao meio ambiente. Como a empresa extratora não 
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fez a devida recuperação ambiental da área minerada, a população se instalou num solo com 

característica mista, de areia e argila, não apresentando muita estabilidade. Não é raro, ao 

passear pela área, perceber diversas erosões próximas às moradias, ocasionadas pela chuva, 

conforme mostra a Figura 27: 

 
Figura 27 - Erosões no solo arenoso próximas às moradias precárias construídas. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

Com isso, há certo risco para as famílias. Algumas erosões chegam bem próximas à 

construção das casas, ocasionando rachaduras nas paredes. Infelizmente não houve um 

aterramento adequado no solo para que se pudesse construir em cima dele. 

 

5.6 Característica das construções 

 

Há uma boa diversidade das habitações construídas no Lagoa Azul 2. Vão desde os 

barracos mais simples, construídos com madeirite até casas de alvenaria com acabamento e 

ainda outras não finalizadas sem moradores. Abaixo, seguem as figuras 28, 29 e 30 que 

retratam a variedade de moradias lá encontrada: 
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Figura 28 - Moradias construídas em madeirite e lona. 

 
Foto: Lucimara Souza 

 

Figura 29 - Moradias em fase de construção. 

 
Foto: Lucimara Souza. 
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Figura 30 - Moradia já com acabamento final. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

O que mais se pode observar na Comunidade Lagoa Azul 2, são casas de alvenaria 

sendo construídas. Motivados por informações extraoficiais de que não serão removidos e que 

futuramente aqueles terrenos lhes serão destinados, cada vez mais os moradores da 

comunidade têm se instalado ali de forma definitiva, investindo todo o recurso que possuem 

na construção de suas casas.  

Numa possível regularização futura, o que mais preocupa é que as casas estão sendo 

construídas num solo instável, como dito anteriormente, sem as devidas dimensões, numa 

área de várzea (passível de inundações) e totalmente deslocado da convivência urbana do 

restante da cidade. 

 

5.7 Vida e Cotidiano 

 

Com relação à liderança local, atualmente ela é composta por três pessoas, que 

desempenham, entre outros, o papel de zelar pela ordem e mediar os impasses decorrentes do 

cotidiano da comunidade. Novos moradores quando chegam sempre procuram por tais 

pessoas a fim de saberem se há uma moradia disponível ou algum local onde possivelmente 

possam erguer seu próprio barraco.  
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Alguns conflitos são acompanhados de perto pela liderança, como por exemplo, 

moradias vazias (neste caso se está vazio por um longo tempo e se o dono possui algum outro 

imóvel, imediatamente essa moradia é repassada para um novo morador, que assim que 

possível, paga um aluguel pelo espaço, ao proprietário) cobrança de aluguel abusivo, famílias 

em condição de extrema necessidade (neste caso a própria população da comunidade doa o 

que pode para remediar temporariamente a situação).  

Além disso, a comunidade enfrentou no final de 2018 um episódio de incêndio que 

atingiu três moradias. Ocasionado por um curto circuito na rede de um dos três barracos, o 

fogo rapidamente se espalhou fazendo com que as famílias que neles moravam perdessem 

tudo que possuíam, como roupas, colchões e demais utensílios. Não houve feridos. Porém, a 

mobilização, tanto interna quanto externa à comunidade, fez com que, aproximadamente três 

semanas após o ocorrido, as moradias já estivessem reconstruídas, não mais com madeirites, 

como anteriormente, mas de alvenaria (Figura 31).  

 

Figura 31 - Reconstrução das moradias após o incêndio. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

Como se pode observar na imagem, o barraco vizinho ao que incendiou ainda se 

encontra chamuscado, porém não foi danificado. A reconstrução das moradias se deu de 
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forma rápida, a fim de suprir a necessidade das famílias que ali moravam, pois após o 

incidente, eles tiveram que ficar hospedados em casas de parentes ou amigos. 

Os moradores dos barracos atingidos receberam toda espécie de ajuda imediata dos 

seus vizinhos, assim como também ajuda externa, em forma de doações entregues de forma 

direta ou no Centro Comunitário, inclusive os materiais de construção, além de roupas e 

outros utensílios, como se pode observar na figura 32 a seguir, algumas doações de roupas e 

calçados entregues no Centro Comunitário: 

 

Figura 32 - Doações entregues no Centro Comunitário. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

Isso demonstra o quanto a inserção numa comunidade, apesar de toda possibilidade de 

conflito, ainda é a melhor maneira que a população desprovida possui para enfrentar os 

desafios, e com isso ganhar força e visibilidade. Como citado anteriormente, segundo Santos, 

“a cooperação e o conflito são a base da vida em comum”. A partir disso, vê-se que a vida em 

comunidade fortalece e confere força de representação a uma parte da população que, sem 

essa união, jamais conseguiria sobreviver às condições nas quais foram obrigados a viver, 

devido à forma de construção das nossas cidades e da nossa sociedade, sempre pautada na 

hegemonia capital e segregação socioespacial. 

O poder público relata que estuda medidas a serem tomadas com relação a este novo 

assentamento. Enquanto isso, eles têm vivido em situação de precariedade, sem a 
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infraestrutura mínima necessária para o desenvolvimento e saúde de qualquer ser humano. A 

Comunidade Lagoa Azul 2 retrata várias condições precárias de saneamento. Por isso, a 

discussão deste trabalho foi pautada nesta característica de assentamento, pois a existência de 

tais assentamentos nas mesmas condições denuncia o quão longe os municípios poderão estar 

de alcançar as metas estabelecidas no Plansab como também da universalização do acesso, 

prevista na Lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007). Sem mencionar ainda as consequências da 

ausência de infraestrutura de saneamento, capazes de impactar a população de forma local e 

regional, pois a ausência/deficiência dos serviços de saneamento nestes locais propiciam 

graves doenças e epidemias. 

A água é essencial à vida. O índice de mortalidade infantil está diretamente ligado ao 

saneamento básico. A Constituição Federal resguarda o direito à vida digna (art. 1º, III e art. 

5º, caput), portanto, devido à sua importância e indispensabilidade, o acesso à agua tratada é 

uns dos princípios fundamentais da vida, e esta é um direito garantido na Constituição. 

Porém, sob o véu da irregularidade fundiária, essas pessoas têm seu direito negado ou muitas 

vezes impedido pela sua própria condição, pois a maioria das concessionárias de 

abastecimento e saneamento só fornecem seus serviços em áreas regularizadas, e possuem o 

respaldo da lei para isso. Segundo Maricato, é a ilegalidade da terra reforçando a exclusão: 

É notável a tolerância que o Estado brasileiro tem manifestado em relação às 

ocupações ilegais de terra urbana. Esse processo é significativo em suas 

dimensões, se levarmos em conta, especialmente, a grande massa de 

migrantes que rumou para as cidades neste século e que se instalou 

ilegalmente, já que não teve acesso ao mercado imobiliário privado e nem 

foi atendida pelas políticas públicas de habitação. Aparentemente, constata-

se que é admitido o direito à ocupação, mas não o direito à cidade 

(MARICATO, 2003, p. 157). 
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Figura 33 - Vida e cotidiano. 

 
Foto: Lucimara Souza. 

 

Enquanto o Poder Público não intervém, não só em relação aos problemas de saneamento 

deste tipo de assentamento precário, mas principalmente às questões relacionadas à habitação 

que, como já dito, é a raiz de toda esta problemática, as pessoas dão continuidade às suas 

vidas. O que se vê são gerações e mais gerações nascendo e morrendo em tais condições. O 

que se espera é que um dia toda esta situação não seja mais tolerada, e que providências 

humanas sejam tomadas. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Ainda que os serviços de saneamento básico não sejam fornecidos pelo Estado, a 

população que vive em assentamentos precários não deixa de consumir água e de produzir 

resíduos, embora o poder público apresente certa morosidade na solução ou minimização de 

tais problemas. Por isso, esta pesquisa dedicou-se a demonstrar as condições nas quais a 

população que habita em assentamentos precários sobrevive, denunciando de certa forma que, 

embora hoje exista um vasto aparato legal para o setor do saneamento, as questões da 

habitação precária ainda é um grande desafio a ser vencido para que se possa atingir a tão 

sonhada e necessária meta de universalizar os serviços de saneamento no Brasil. 

Verificou-se neste trabalho que o índice percentual de pessoas que ainda não possuem 

acesso à rede de água e esgoto no país é muito grande. Os números do déficit de saneamento 

são assustadores. Isto porque os municípios quase nunca levam em consideração os números 

de habitantes em assentamentos precários, justamente devido à irregularidade do local.  

A problemática está justamente nas moradias “invisíveis”, em assentamentos que por 

vezes superam o contingente populacional de alguns bairros, mas que abrigam centenas de 

pessoas, cidadãos que têm por trás de si histórias, dificuldades, carências e lutas. Cheguei a 

ouvir de uma haitiana, moradora do Lagoa Azul 2, que “se eu pudesse, se tivesse condições, 

voltaria para meu povo, meu país minha família”. A ela meu respeito, e à família minhas 

condolências (ela faleceu em novembro passado, vítima de infarto). Acredito que todos os que 

habitam os assentamentos nestas condições, o fazem por falta de uma opção mais digna.  

Em 2007, a população que residia em assentamentos precários no Brasil era de 37% 

(UNHABITAT, 2007). Embora os dados não sejam atuais, o índice é bastante expressivo.  

No entanto, mesmo com todos estes problemas relacionados à habitação, as metas 

estabelecidas tanto na lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007) quanto no Plansab, que visa 

universalizar o acesso aos serviços de saneamento até 2033, são bastante desafiadoras. Além 

disso, o Brasil anda se comprometeu na ODS 06, como visto no início deste trabalho, a 

alcançar a universalização neste mesmo prazo. Estamos a pouco mais de 14 anos deste prazo, 

e, a menos que o comprometimento dos municípios, estados e operadoras dos serviços seja 

total, não passará de mais um objetivo utópico.  

Um sério agravante para o setor foi o atraso sofrido devido à ausência de leis que 

pudesse estabelecer as diretrizes necessárias. O que se pode observar nos dados da pesquisa é 

a descontinuidade dos programas e ações, que acaba por enfraquecer o setor, gerando uma 
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lacuna institucional até a chegada da lei 11.445/2007. Segundo os autores citados, o setor não 

evoluiu concomitantemente ao crescimento populacional (SAIANI; TONETO JÚNIOR, 

2010, p. 102).  A partir de 2003, com a tentativa de reestruturação, houve a implantação de 

alguns programas bastante específicos, sob o comando de ministérios diversos. A quantidade 

de programas para o setor sugere o tamanho do déficit e das dificuldades enfrentadas pelo 

mesmo. Embora a chegada da Lei 11.445/2007 (BRASIL, 2007) seja realmente um marco 

importante para o saneamento, estabelecendo diretrizes e o princípio para o setor (articulação 

com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e 

de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e 

outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais 

o saneamento básico seja fator determinante) ainda há um longo caminho a se percorrer.  

Na medida em que a pesquisa priorizou um município componente de região 

metropolitana, a discussão naturalmente passaria pelas questões da regionalização e das 

funções públicas de interesse comum. A instituição de RM’s, que deveria fatalmente integrar 

os serviços e funções que são comuns aos municípios, tem sido motivo de vasto estudo e 

debate. Principalmente em relação ao saneamento, como visto na pesquisa do IPEA, muitas 

vezes a FPIC de saneamento é incorporada à questão dos recursos hídricos, ou tem sua 

titularidade mal interpretada, sendo por vezes delegada até mesmo à esfera estadual ou à 

própria empresa prestadora dos serviços. É necessária uma discussão mais ampla e uma 

correta interpretação da Lei.  

Numa escala regional do problema de saneamento básico, a RMVPLN possui 

inúmeros pontos a serem equacionados. Levando-se em consideração o município de Jacareí e 

seus limítrofes na RM: Igaratá, São José dos Campos, Jambeiro e Santa Branca, constatou-se 

que embora a RM tenha sido instituída desde 2012 (SÃO PAULO, 2012), ainda não existe um 

plano integrado para a FPIC do saneamento na região.  Um fato importante a ser observado é 

que em Jacareí, o prestador de serviços é o SAAE, enquanto nas cidades limítrofes citadas, o 

prestador é a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Talvez este 

seja o ponto principal da ausência de integração e comunicação e um ponto fundamental de 

discussão. Ao consultar a autarquia do SAAE, a informação obtida foi que ainda não há 

qualquer tipo de conversa sobre os problemas relacionados aos serviços do saneamento, obras 

ou gestão integrada. O que também fica evidente na pesquisa é a ausência de uma tratativa 

com relação à função de interesse comum que o saneamento representa, devido à 

regionalização do território.  
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No entanto, o Estatuto da Metrópole, Art. 5º, II, diz “os campos funcionais ou funções 

publicas de interesse comum que justificam a instituição da unidade territorial urbana” deverá 

ser especificada na lei complementar que a instituiu. Ora, se pelo entendimento do inciso II 

são as FPIC que “justificam” a regionalização, por que não se tem um planejamento 

metropolitano antecipado, ou no mínimo priorizado e eficaz para as funções de interesse 

comum, a fim de minimizar as disparidades municipais existentes na mesma, visto que o 

objetivo da RM é integrar as ações visando o desenvolvimento regional? (BRASIL, 2015). 

Com relação às Empresas Estaduais de Saneamento Básico – CESB –, criadas ainda 

no âmbito do PLANASA, foram instituídas sob a forma de sociedades de economia mista, 

cujo acionista controlador é o governo do respectivo Estado. É o caso da Sabesp, cuja criação 

foi autorizada pela Lei nº 119, de 29/06/73, tendo por objetivo o planejamento, execução e 

operação dos serviços públicos de saneamento básico em todo o Estado de São Paulo, 

respeitada a autonomia dos municípios. A Sabesp é concessionária de serviços públicos de 

saneamento
12

. Segundo o Plano,  

                                      Atua como concessionária, sendo que parte desses contratos remonta à 

década de setenta, pelo prazo de trinta anos, o que significa que alguns já 

estão renegociados e outros em fase de nova negociação por meio dos 

chamados “contratos de programa” celebrados com os Municípios 

(JACAREÍ, 2011, p.227-228).  

 

Por se tratar de uma companhia estadual, a Agência Reguladora para os serviços de 

saneamento é a ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São 

Paulo). 

Na RMVPLN, a maior parte dos municípios são atendidos pela e Sabesp, como se 

pode observar no quadro 6 abaixo. A Sabesp é responsável pelos serviços de água e esgoto de 

28 dos 39 municípios; 3 são atendidos pelo SAAE, e os 8 restantes pela própria administração 

pública direta (prefeitura) ou por companhia de administração privada.  

 

 

                                                           
12 Na bacia do Paraíba do Sul, a atuação da Sabesp abrange 21 municípios. Somadas as populações de todos os 

municípios, tem-se 2,069 milhões de habitantes. A Sabesp responde pelo abastecimento de água de 1,813 

milhões, equivalentes a 96% da população urbana total, e, respectivamente, pela coleta e tratamento de 1,177 e 

0,885 milhões, correspondentes à 88% e 66%. De maneira geral, o atendimento nesta região com abastecimento 

de água é bastante abrangente. Os índices decaem quanto se trata da coleta de esgotos e, sobretudo, no caso do 

tratamento de esgotos. A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares está equacionada, embora com custos 

expressivos de transporte, pela utilização de sítios regionais. O setor de drenagem é aquele onde as formas 

institucionalizadas de planejamento e operação são as menos consistentes do ponto de vista institucional e 

técnico (JACAREÍ, 2011, p. 203).  
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        Quadro 6 - Operadoras do serviço de saneamento na RMVPLN 

OPERADORA SAAE SABESP OUTRO 

MUNICÍPIO 

Aparecida Arapeí 
Areias (Prefeitura Municipal de 

Areias- PMA) 

Cruzeiro Bananal  

Jacareí Caçapava  

 Cachoeira Paulista  

 Campos do Jordão  

 Canas  

 Caraguatatuba  

 Igaratá 
Cunha (Prefeitura Municipal de 

Cunha) 

 Ilhabela 

Guaratinguetá (Companhia de 

serviços de água, esgotos e resíduos 

de Guará – SAEG) 

 Jambeiro  

 Lagoinha  

 Lavrinhas  

 Lorena  

 Monteiro Lobato  

 Pindamonhangaba 
Natividade da Serra (Prefeitura 

Municipal de Natividade da Serra) 

 Queluz 
Paraibuna (Companhia de água e 

esgoto de Paraibuna – CAEPA) 

 Redenção da Serra Piquete (CAB Piquete) 

 Roseira 
Potim (Serviço de Agua e Esgoto de 

Potim – SAEP) 

 Santa Branca 
São José do Barreiro (Prefeitura 

Municipal de São José do Barreiro) 

 Santo Antônio do Pinhal  

 São Bento do Sapucaí  

 São José dos Campos  

 São Luís do Paraitinga  

 São Sebastião  

 Silveiras  

 Taubaté  

 Tremembé  

 Ubatuba  

          Fonte: Sistema..., 2016. 
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Com relação às metas estabelecidas no PMISB do município de Jacareí, pode-se 

constatar que o avanço no índice do esgotamento sanitário foi razoável, porém não alcançou o 

esperado. Além de serem bastante ousadas, como se observou no quadro 4 (p. 77), as metas 

do município não foram atingidas no que diz respeito à universalização dos serviços de 

esgoto, e está até hoje sem alcançá-la, embora tenha havido uma melhora significativa. Em 

2011, o índice era de 22%; a meta até 2014, conforme consta no PMISB era de 100%, porém 

o índice alcançado em 2016 foi de 63,12%. Isto demonstra o quão difícil são os trabalhos do 

setor e o quanto o país ainda necessita de investimentos no saneamento. Pode-se concluir que 

o alto custo das operações e infraestrutura é um fator limitante, que dificulta os processos de 

melhoria, mesmo em municípios que fazem parte de RM’s, que podem usufruir de certos 

benefícios em linhas de financiamento, como o PAC, por exemplo. Isto pode ser também 

observado no município de Jacareí, que embora esteja realizando inúmeras obras de melhoria 

e reparos, a empresa responsável pela operação dos serviços relata que o maior impasse do 

setor é realmente a falta dos recursos necessários (JACAREÍ, 2011). 

Além disso, também chama a atenção o alto índice de perda de água tratada na 

distribuição. Em 2011, o percentual era de 49,3%. Já em 2016, foi de 47,6%. Embora tenha 

havido uma redução na perda, ela não foi expressiva. Talvez pelos problemas já mencionados 

de vazamentos, rupturas na rede, ligações clandestinas, já que a população em áreas de 

assentamentos fará uso de água, e o farão de alguma maneira; antes seja com a água tratada, 

ao menos se evita doenças gastrointestinais e outras fatalidades. Como já visto, no Brasil, o 

prejuízo aos cofres públicos são de aproximadamente R$8 bilhões por ano em perdas de água 

na distribuição. 

Em relação aos assentamentos precários, o PMISB oferece algumas alternativas para 

minimizar o problema, como por exemplo, no caso do fornecimento de água potável, uma 

alternativa seria o fornecimento através de caminhão pipa para abastecer as casas e caixas 

d’água; uma segunda alternativa seria um sistema comunitário de abastecimento (mini ETA 

comunitária) com reservatório para atender a população. 

No caso do esgotamento sanitário, uma opção seria o fornecimento de fossas sépticas 

individuais com extração periódica do lodo acumulado por caminhão “limpa-fossa”; uma 

segunda opção seria um sistema de rede coletora com fossa-filtro comunitária, exigindo 

operação por parte de um morador (que deve ser remunerado pela própria comunidade) e 

materiais e treinamento oferecidos pelo poder público; uma última opção seria para núcleos 

habitacionais maiores, a implantação de um sistema de rede coletora e ETE compactos para 
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tratamento, como na opção anterior, os custos de operação e compra de produtos devem ser 

rateados pelos moradores. 

Como já descrito no capítulo V deste trabalho, a Comunidade Lagoa Azul 2 não 

possui qualquer um desses sistemas tanto de fornecimento de água potável quanto de 

destinação do esgoto doméstico produzido. Muito pelo contrário: uma das solicitações 

constantes que os moradores fazem, é de um caminhão “limpa-fossa” que seja fornecido pelo 

poder público, para que em situações de chuvas constantes não haja transbordamento do 

esgoto nas fossas rudimentares que eles mesmos construíram com pneus. Eles relatam que já 

fizeram a contratação deste tipo de caminhão por algumas vezes, mas o custo (que foi de 

R$400,00/viagem) acaba onerando os moradores mais carentes, já que esse valor é rateado 

entre eles.  

Dessa forma, a população da comunidade Lagoa Azul 2 tem enfrentado o desafio de 

ser moradora de uma comunidade precária e sem atendimento por parte do poder público 

(pelo fato de não ter regularização fundiária e estar em uma área particular abandonada), 

mesmo estando explicitado no Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico algumas 

medidas mitigadoras para amenizar a ausência de infraestrutura de saneamento. 

Além disso, o fato de haver tanto descarte irregular de lixo também coloca em voga a 

questão de educar a população, criando um plano de conscientização a respeito do mesmo. 

Isto também poderia elevar (ainda que pouco) a qualidade de vida e sobrevivência desta 

população, não os deixando totalmente desassistidos pelas políticas públicas. 

Bem, o certo é que a universalização em áreas irregulares é na verdade o maior de 

todos os desafios da gestão municipal, e não há como ignorar tal problema. Poucos 

municípios conseguem lidar com os assentamentos precários de forma humana e eficaz. 

Um estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil demonstrou o desafio que as áreas irregulares 

representam para a universalização do saneamento básico e o que ele representa 

financeiramente para as empresas operadoras. E os índices impressionam. Numa amostragem 

de 63 municípios espalhados por 15 estados, foram localizados 6.026 assentamentos 

irregulares onde vivem 4,9 milhões de pessoas. Deste, apenas 11,7% têm acesso à água e 

esgoto, enquanto 28,3% têm acesso só à água e 2,4%, só ao esgoto. A proporção de pessoas 

sem nenhum acesso aos serviços de saneamento (água ou esgoto) é de 72% (INSTITUTO..., 

2017). 

Em Uruguaiana (Rio Grande do Sul), uma iniciativa do município em conjunto com a 

operadora (Odebrecht Ambiental) foi bastante positiva. Numa região conhecida como Beco 

https://www.tratabrasil.org.br/areas-irregulares
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da Cruz, no Marduque, onde aproximadamente 200 pessoas (42 famílias) estavam assentadas 

numa área particular, sem esgotamento sanitário e obtendo a água de maneira clandestina. A 

concessionária se dispôs a fazer um levantamento junto às famílias, e a levar para a prefeitura 

um pedido de regularização da área. Como o terreno onde estavam assentados era particular, a 

prefeitura promulgou um decreto transformando a área em “faixa de servidão de passagem”. 

Isto fez com que fosse liberada a instalação dos dutos de água e esgoto, efetivamente 

regularizando a área para o serviço de saneamento sem precisar dar propriedade final do 

terreno aos que o ocupavam. Após oito meses de obras, as famílias passaram a ter água e 

esgoto de maneira regular. Instalações elétricas também foram feitas, com a regularização do 

serviço que antes era clandestino, como a água. “Esse tipo de obra tem impacto na cultura de 

uma comunidade”, afirma Ericke Tavares, da Odebrecht Ambiental. Ele conta que os 

moradores ainda zelam pela infraestrutura instalada e que pouca ou nenhuma manutenção tem 

sido necessária.  

Outro caso, em Porto Alegre, traz um exemplo de como o município tem lidado com a 

questão de assentamentos irregulares, onde várias iniciativas têm sido realizadas em conjunto 

com esferas do poder público e a operadora.  Segundo Elisandro Oliveira (2016), 

É necessário buscar a articulação entre o poder público e a sociedade civil 

localizada nestas regiões. Neste sentido, tem sido fundamental a contratação 

e promoção de trabalho técnico social, para desenvolver um conjunto de 

ações visando estimular a organização comunitária, a participação social e a 

educação sanitária e ambiental, antes, durante e após as obras (OLIVEIRA, 

2016).  

 

Logo que a comunidade se estabelece, é realizado um acordo entre a comunidade e o 

setor público autorizando o consumo social, sendo instalados macromedidores. Estas medidas 

são de caráter provisório até que se estabeleça a regularização da área. Para Oliveira, 

Esta experiência aponta para uma questão central do saneamento no Brasil, 

qual seja, a busca constante por melhores condições operacionais que 

impactem na redução de perdas d’água na rede de distribuição. O consumo 

social aponta nessa direção, pois ao fornecer condições mínimas para o 

abastecimento das áreas irregulares desestimula o roubo d’água via ligações 

clandestinas (gatos), as quais, via de regra, apresentam vazamentos e 

consumos exagerados, potencializando as perdas gerais do sistema. Além 

disso, a experiência do trabalho técnico social mostra ser possível promover 

uma cultura de cuidado e responsabilidade com a água consumida, reduzindo 

o desperdício e paulatinamente sensibilizando a população destas áreas para 

sua responsabilidade na redução do consumo e também sobre o custo da 

água (OLIVEIRA, 2016). 

 

Estas experiências demostram que é possível levar saneamento mesmo em áreas 

irregulares, garantindo a segurança no consumo de água potável, além de promover uma 
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inclusão social da comunidade, que na maioria das vezes não se opõe a pagar pelos serviços 

ou a cuidar da infraestrutura instalada. Além de gerar economia nas “perdas” de distribuição e 

pressão de abastecimento, o poder público está cumprindo com sua função social de garantir o 

consumo adequado da água e de promover a saúde da população.  

O saneamento básico se mostra, portanto, como um dos principais serviços de 

infraestrutura ambientalmente necessário para garantir a qualidade de vida da população de 

toda a cidade. Infelizmente, ele ainda não é visto como investimento, mas sim como custo, 

apenas. Quanto mais se investe em serviços de saneamento, menos se gasta em serviços de 

saúde pública, mais se ganha na educação, mais consciência e responsabilidade ambiental a 

população adquire.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação teve como objetivo central apresentar as condições precárias de 

assentamentos urbanos irregulares, contrapondo às metas de universalização dos serviços de 

saneamento básico, além de ensaiar uma breve discussão a respeito da FPIC do saneamento 

em regiões metropolitanas.  

As dificuldades encontradas neste contexto foram relacionadas à informação quanto à 

RM. A ausência de discussões e debates públicos, além do déficit de informações no próprio 

site da AgemVale dificultam o processo de entendimento e pesquisa; não há dados suficientes 

em quaisquer plataformas de informação sobre a RMVPLN, seus projetos, objetivos e metas, 

além de quase nenhuma produção de informação territorial disponível. Faz-se necessário 

agregar os dados disponíveis para facilitar a produção acadêmica e poder fomentar as 

discussões no âmbito do próprio planejamento, além de disponibilizar para a população as 

ações e trabalhos da própria RM, que seria o princípio da transparência administrativa. 

Numa possível continuidade a respeito deste trabalho, seria interessante levantar uma 

discussão orientada sobre o verdadeiro papel do Planejamento Urbano enquanto função 

pública agregadora de todas as demais funções, sua importância e finalidade no contexto 

urbano-social. 

Faz-se ainda importante observar que, caso a comunidade Lagoa Azul 2 alcance a 

regularização fundiária, existem muitos fatores sociais que deveriam ser levados em 

consideração, como: estar em uma área ambientalmente degradada e não recuperada; a 

segregação em relação ao restante da cidade, causando o estado de isolamento; a ausência de 

aparelhos públicos próximos como posto de saúde, creche, área de lazer onde as crianças 

possam fazer atividades de esporte e recreação, além é claro, de estarem verdadeiramente 

incluídos no contexto urbano e, principalmente a questão do solo que não foi devidamente 

preparado para a construção das casas. A área é alagadiça devido a região ser de várzea. O 

fato de estar havendo a implantação de condomínios e empresas na região, não extingue o 

risco que a falta de um estudo mais detalhado sobre a viabilidade do solo (aterramento 

apropriado) para depois serem construídas as casas, pode se tornar futuramente um pesadelo 

para as famílias ali instaladas, e porque não dizer, um verdadeiro risco às vidas. 

Além do mais, a pesquisa procurou através do estudo de caso exemplificado, abranger 

as demais comunidades que se encontram na mesma situação precária de infraestruturas e 

com inúmeros impasses (localização, instalação em área particular, adensamento, 
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irregularidade, etc.), que já sabido, existem em diversos outros municípios não só na 

RMVPLN, como também em todo o Estado de São Paulo e Brasil. As características são 

diversas, porém as carências quase sempre são as mesmas. Um ponto importante que merece 

ser destacado em relação à vida cotidiana do Lagoa Azul 2 é o quanto a organização política 

se faz necessária no contexto de um comunidade precária, pois essa organização revela outro 

nível de força de resistência para a comunidade, para além da própria sobrevivência que já 

constitui uma forma primordial de resistência. Com a organização política, a ação comunitária 

se qualifica. Ela se dá a partir de uma ou mais lideranças, capazes não só de mediar os 

conflitos internos, como também de interagir e negociar junto ao poder público ou outros 

agentes os interesses que são comuns aos moradores. No caso do Lagoa Azul 2, há a presença 

de um vereador fazendo a mediação junto à prefeitura. 

Como visto no item 1.2.2 desta dissertação, os autores Sandra Jovchelovitch e 

Zygmunt Bauman falam a respeito dos conflitos da vida comunal. De fato, eles são 

inevitáveis, em qualquer grupo ou instância da sociedade, porém estabelecer esse vínculo de 

luta pelos interesses comuns é o bem mais precioso que uma comunidade pode ter, pois de 

qualquer outra maneira que não fosse em comunidade, dificilmente a população destes 

assentamentos precários conseguiriam resistir às tantas forças externas que desejam extingui-

los. Sem falar do perigo da cooptação política, cujo objetivo muitas vezes é apenas o de 

atender aos interesses perversos de seus mentores. Por isso, o grupo precisa estar bem 

organizado e ciente daquilo que deseja para não cair em armadilhas ou contos utópicos.  

Conclui-se por fim, que se faz necessário e urgente repensar o espaço urbano, como 

tanto defendeu Milton Santos, questionando os rumos do “desenvolvimento” e priorizar a 

qualidade de vida para todas as classes sociais, de forma integrada, igualitária, respeitando o 

direito à vida digna, à água e à habitação. 
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