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1. Introdução 

 

Conforme a proposta de trabalho apresentada pela Fundação Getulio Vargas no âmbito do projeto 

Monitoramento das Condicionantes da UHE Belo Monte para a Câmara Técnica do 

Monitoramento do PDRS Xingu – doravante denominado como Indicadores de Belo Monte –, 

o documento Mapa dos Caminhos, a seguir,  traz análises sobre a execução da Condicionante 

2.10 - Licença de Instalação nº 795/2011, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em particular das ações de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário no município de Altami ra, para subsidiar a Câmara Técnica 

de Monitoramento (CTM) na interlocução com atores e  instituições para a apoio à resolução 

de possíveis entraves. 

 

O documento não busca analisar o ritmo de execução, tão pouco a qualidade das obras ou 

equipamentos. O que se objetiva é identificar os aspectos essenciais ao funcionamento do que 

será entregue à população de Altamira, tendo em vista o histórico de execução e as articulações 

institucionais realizadas pelo empreendedor no exercício da implementação do Projeto Básico 

Ambiental. Trata-se de um documento interno, de subsídio a debates, tratativas e diálogos, 

providências que poderão contar com o apoio da equipe da FGV, em decorrência da dinâmica de 

trabalho a ser adotada pela CTM. A proposta de trabalho prevê: 

 

Fase I - Análise Preliminar (documento interno à CTM) 

 

1. Análise de documentos públicos relacionados à execução da condicionante 2.10 e de 

informações registradas em reuniões, e proposta de encaminhamento. 

 
Fase II - Interlocução com Instituições, Atores e Interessados 
 

1. Apoio à organização de reuniões técnicas/seminário relacionados ao tema. 

2. Relatoria dos trabalhos e mediação, se solicitado. 

 
Fase III - Documento Final – Mapa dos Caminhos - Saneamento Básico em Altamira (documento 

público) 

  

2. Por que é importante? 
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Impactos antecipados por estudos dizem respeito à saúde da população, mas persistem entraves 

ao pleno desenvolvimento do saneamento básico em Altamira. 

 

2.1 Os impactos 

 

Os impactos prognosticados no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para o saneamento básico na 

região tratam dos riscos de cheias, à demanda sob a gestão pública, à qualidade da água para os 

usos múltiplos do rio Xingu e à saúde da população. 

 

Do notório afluxo populacional provocado por grandes empreendimentos, assim como em outras 

áreas essenciais, tal como educação, ocorre um acréscimo considerável de pressão sobre 

serviços e infraestrutura. Conforme o EIA, as cidades de Altamira, Vitória do Xingu e as 

localidades de Belo Monte e Belo Monte do Pontal responderiam pela maior parte das demandas 

associadas ao afluxo populacional. Segundo o estudo: “a taxa de crescimento da demanda será 

maior nos quatro primeiros anos de construção, passando a declinar a partir daí até o décimo 

ano”.   

 

A situação de partida, entretanto, já é precária. Apenas a cidade de Altamira conta com rede de 

água e esgoto administrada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), mas o alcance é 

mínimo. Somente 421 dos 24.250 domicílios recenseados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2010 tinham acesso à rede de esgotamento sanitário, o que equivale a 

menos de 2%. E aproximadamente 12% da população é atendida com água encanada, conforme 

relatórios da Cosanpa. 

 

Na maior parte de Altamira, bem como em Vitória do Xingu e demais localidades, os domicílios se 

restringem ao uso de fossas sépticas com prevalência de “fossas negras”, aquelas cujas 

escavações não contam com revestimentos internos, o que agrava o risco de contaminação dos 

terrenos. Alie-se a isso o uso dominante de poços  para o abastecimento de água e o que se tem 

é um cenário de vulnerabilidade para a saúde pública. 

 

Além de antecipar o agravamento da situação com o afluxo populacional nas áreas urbanas (com 

destaque para a sede municipal de Altamira), o EIA também alerta para o potencial uso 

desordenado do solo em comunidades rurais próximas aos canteiros de obras, em especial nos 

arredores das Vilas Residenciais da Norte Energia. 
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Concorrem para a maior complexidade os outros dois pilares do saneamento básico, além de 

água e esgoto: a drenagem urbana e o manejo de resíduos sólidos. Cheias e enchentes 

normalmente provocadas pelas águas pluviais podem se tornar vetores de doenças de veiculação 

hídrica. Diz o EIA: 

 

A hepatite A, a febre tifóide e a maioria das diarréias são doenças adquiridas pelo 
consumo de água contaminada e, portanto, estão relacionadas ao esgotamento 
sanitário, à distribuição e ao tratamento de água. Da mesma forma, casos de 
leptospirose, cuja transmissão se dá pelo contato do homem com água 
contaminada com urina de ratos, estão associados com enchentes e coleta e 
destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos. (EIA – Volume 29 – 
Avaliação de Impactos – parte 1). 

   

Tem-se ainda a perspectiva de piora da qualidade da água – num cenário sem rede de coleta e 

tratamento de esgoto –, quando do enchimento do reservatório da UHE Belo Monte. Há receios na 

sociedade local de que o barramento reduziria a capacidade de autodepuração do rio, permitindo 

que o esgoto se cumule nas ramificações fluviais. Segundo o EIA, as áreas marginais dos 

igarapés Altamira, Ambé e Panelas também são focos em que a ocupação humana deve se 

intensificar. 

 

Note-se que ao arrolar os principais impactos no campo do saneamento básico, o EIA não faz 

referência apenas à precariedade da infraestrutura na região, mas alerta para “sobrecargas para a 

gestão das administrações municipais de Altamira e Vitória do Xingu” e recomenda, entre as 

ações ambientais propostas, o “fortalecimento das instituições públicas para prepará-las e 

capacitá-las para a gestão dos diferentes serviços que serão submetidos ao incremento da 

demanda”. 

 

A oferta de saneamento básico situa-se num contexto tão essencial para a saúde humana e do 

meio ambiente, que sua ausência deve ser considerada violação de direitos humanos. No mundo, 

88% das mortes por diarreia são causadas por saneamento inadequado e, no Brasil, essa segue 

sendo uma das principais causas evitáveis de mortalidade infantil. 

 

Para além da perda de vidas humanas, a contaminação por doenças parasitárias de veiculação 

hídrica é especialmente trágica em crianças de 0 a 5 anos. Nessa fase da vida, a maior parte do 

gasto calórico é para o desenvolvimento do cérebro e o dispêndio de energia no combate a 

repetidas infecções compromete o desenvolvimento intelectual de forma permanente. Segundo 
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estudo de 2010 do Instituto Trata Brasil, em parceria com a Fundação Getulio Vargas, a diferença 

de aproveitamento escolar entre crianças que têm e não têm acesso ao saneamento é de 18%. 

Ainda segundo o estudo, 11% das faltas do trabalhador também estão associadas à ausência de 

saneamento básico. 

 

Em suma, o acesso ao saneamento adequado está diretamente ligado às chances de 

desenvolvimento, à autonomia e à dignidade das pessoas. Para as sociedades, o 

comprometimento das condições sanitárias representa gastos evitáveis para a saúde pública e 

perda de produtividade na economia. 

 

2.2 A situação atual em Altamira 

 

A condicionante 2.10 da Licença de Instalação (LI), presente no escopo do projeto Indicadores 

de Belo Monte , estabelece que o empreendedor deverá atender ao seguinte cronograma: 

 

 
Fonte: Licença de Instalação º 795/2011, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA 

 

No Sexto Relatório de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) pela Norte Energia, de 

julho de 2014 – ainda sem devolutiva do IBAMA –, a Norte Energia recupera correspondência 

anterior com o órgão licenciador e reitera: 

Apreciado o amplo contexto apresentado na mesma correspondência (CE198/2014-DS), a Norte 

Energia informa ainda que: 

 

a maior parte das obras de saneamento previstas no PBA da UHE Belo Monte 
para a cidade de Altamira já estão – caso daquelas afetas à disposição de 
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resíduos sólidos – ou estarão concluídas – grande parte do SAA e do SES – em 
compatibilidade com os prazos constantes da condicionante 2.10 da LI no 
795/2011, fazendo-se necessário apenas alguns ajustes no cronograma de 
algumas obras em relação ao prazo final de julho de 2014 apontado na referida 
condicionante. 
(Sexto Relatório de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) pela 
Norte Energia, Julho de 2014). 

 

As seguintes informações também são apresentadas no referido relatório: 

 

Quadro 5.1.9 -1 Demonstrativo com o avanço das Obras do Sistema de 

Abastecimento de água – Julho 2014 

UNIDADE 

CONSTRUTIVA 

EXTENSÃO DA 

REDE (m) 

EXECUTADO 

(m) 

% EXECUTADO 

Rede de Distribuição de 

Água 

151.487,80 122.942,97 81,36% 

Adutora de Água Tratada 11.999,15 10.415,40 86,80% 

Fonte: Sexto Relatório de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) pela Norte Energia, 

Julho de 2014 

 

Quadro 5.1.9 -1 Demonstrativo com o avanço das Obras do Sistema de Esgotamento 

Sanitário – Julho 2014 

UNIDADE 

CONSTRUTIVA 

EXTENSÃO DA 

REDE (m) 

EXECUTADO 

(m) 

% EXECUTADO 

Rede Coletora de Esgoto 199.872,91 155.298,54 77,70% 

Linha de Recalque 11.102,00 7.663,10 69,02% 

Coletor Tronco 10.602,99 6.104,05 57,7% 

Fonte: Sexto Relatório de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) pela Norte Energia, 

Julho de 2014 

 

Em relação ao tratamento de esgoto, o mesmo documento registra: 

 

(...) acrescenta-se que a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE será composta 
por dois módulos, sendo que o primeiro estará concluído até julho/2014 e atenderá 
a toda a demanda das ligações previstas até o final de 2014. O segundo módulo, 
que será concluído em outubro/2014 complementará o sistema para atendimento 
a demandas futuras para os próximos 20 anos. (Sexto Relatório de 
Acompanhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) pela Norte Energia, Julho de 
2014). 
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Para drenagem e captação de águas pluviais, relatos preliminares apontam que as estruturas de 

captação da água da chuva estão sendo instaladas apenas nas partes mais baixas da cidade, até 

a chamada “cota 100”, que registra o limite da cheia do rio Xingu com a presença do reservatório. 

Já as obras de drenagem, segundo mesmos relatos, seguem por conta para a própria prefeitura, 

apenas nas áreas mais críticas comumente afetadas pelas enchentes. Há necessidade de 

acessar documentos do licenciamento que registrem as tratativas e alterações de compromissos 

desde os planos originais, nos quais se baseia a condicionante 2.10, para um maior 

aprofundamento e clareza sobre o tema. 

 

De todo modo, observa-se, a partir do relato do empreendedor, que as obras de infraestrutura 

estão em estágio avançado, em que pese o descumprimento de prazos.  

 

Mas avançadas também estão as obras da UHE Belo Monte, cujo reservatório, em princípio, tem 

enchimento previsto para janeiro/fevereiro de 2015. Ainda que esse cronograma sofra alterações, 

haja vista a negociação em aberto entre a Norte Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), quanto mais se aproxima o momento de finalização da nova rede de tubulações, mais 

urgente se torna sanear as dúvidas acerca de dois elementos fundamentais para a efetividade do 

sistema: as ligações intradomiciliares e a gestão. 

 

3. Quais os gargalos? 

 

Observa-se que há pouca clareza sobre as responsabilidades específicas do empreendedor e do 

poder público numa etapa posterior à instalação da infraestrutura de saneamento básico. O 

impasse sobre quem deve efetuar e custear as ligações intradomiciliares é o aspecto mais 

evidente dessa imprecisão. 

 

O Projeto Básico Ambiental (PBA) distribui responsabilidades de forma genérica, não expressa, o 

que dá margem a interpretações: 

 

Sistemas de água e esgoto: caberá ao empreendedor a elaboração dos projetos 
executivos e a implantação dos sistemas de água e esgoto para toda a área 
urbana (com o sistema de ETEs proposto). A cargo do poder público  deverá ficar 
a complementação  dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, bem como do aterro sanitário, além da operação desses sistemas . 
Também fica a cargo do poder público, dar continuidade ao programa de 
pavimentação das vias existentes e o sistema de micro drenagem, bem como sua 
operação. (grifos nossos) (PBA, Plano 5, p. 37) 
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Não se sabe se a “complementação” inclui as conexões domiciliares ou se apenas as ações 

típicas do poder público, como aprovação dos projetos e instalação de medidores, por exemplo. 

Da mesma forma, pode-se entender que o exercício da operação preconiza a existência de um 

sistema de fato completo. E uma rede que não tem ligação com prédios e residências não tem 

possibilidade de funcionar. 

 

Esta última inferência sobre o pleno funcionamento é corroborada pelo próprio PBA, quando elege 

as ligações domiciliares como um dos indicadores de eficácia de todo o sistema (PBA, item 

5.2.19, pg. 181). Da mesma forma, o PARECER n.º 7244/2013 COHID/IBAMA  afirma: “Cumpre 

ressaltar que a operação dos sistemas de esgotamento implantados depende das ligações 

domiciliares e das adequações sanitárias nas residências”, em referência às localidades de Belo 

Monte e Belo Monte do Pontal. 

 

De todo modo, essa questão não encerra todo o âmbito em que a cooperação entre o 

empreendedor e o poder público ainda carece de refinamento e amadurecimento. Mesmo que as 

necessárias conexões à rede de água e esgoto sejam equacionadas, restará o imenso desafio da 

gestão de um sistema integrado, com a decorrente mobilização de capacidades institucionais. 

 

O próprio PBA imputa ao empreendedor a participação nesse processo, por meio de ações como 

o Programa de Fortalecimento da Administração Pública, o Programa de Apoio à Gestão dos 

Serviços Públicos e o Programa de Articulação e Interação Institucional. 

 

É necessário reconhecer que a fragilidade das instituições locais frente à atribulação de intensas 

transformações no território ainda é patente.  As tratativas entre o Governo do Estado do Pará e a 

Prefeitura Municipal de Altamira quanto à operação do sistema permanecem inconclusas. Em que 

pese um Convênio de Cooperação Federativa ter sido assinado em 2011 – o que tornaria a 

Cosanpa responsável pela operação –, não foram encontradas cópias ou menções sobre a 

elaboração do contrato de programa, conforme prevê a legislação, ação decorrente do convênio.  

 

Além do mais, o Plano Municipal de Saneamento, contratado pela Norte Energia, aprovado pela 

Cosanpa e entregue à Prefeitura Municipal de Altamira em abril de 2014, precisa estar 

amplamente acessível à população, pois tal clareza e transparência pode contribuir para avanços 

nas discussões. 
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Ao tomar a decisão sobre a ligação à rede, é provável que o cidadão altamirense avalie custos e 

benefícios. São esperados, minimamente, esclarecimentos e debates, dentre eles: quais são os 

benefícios decorrentes, quem será o responsável por realizar as instalações, custos e 

responsabilidades sobres as mesmas, despesas que incidirão sobre o imóvel após ligação à rede 

(tarifa ou taxa) e parâmetros sobre a qualidade dos serviços ofertados. 

 

Na regulamentação da Lei de Saneamento (Decreto nº 7.217), artigo 11º, está dito: “Excetuados 

os casos previstos nas normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda 

edificação permanente urbana será conectada à rede pública de esgotamento sanitário 

disponível.” Posteriormente, o texto prossegue: “As normas de regulação dos serviços poderão 

prever prazo para que o usuário se conecte a rede pública, preferencialmente não superior a 

noventa dias.” 

 

Ademais, o histórico do tema em Altamira, em especial no abastecimento de água, sinaliza algum 

desgaste das relações da sociedade com a companhia estadual de saneamento. Sabe-se que em 

determinado momento havia muito mais famílias que usufruíam dos serviços prestados pela 

Cosanpa. Dada a insatisfação com o serviço, houve retrocesso na cobertura do atendimento, com 

beneficiários optando por poços rasos, perfurados nos quintais das residências, em detrimento da 

ligação à rede pública. O Ministério Público Federal, em documento de 2009, aponta diversas 

fragilidades na distribuição de água realizada pela Cosanpa (Procedimento Administrativo 

1.23.003.00046/2006-42 - Recomendação Nº 003/2009 MPF/PRM/ATM/GAB1). 

 

Desconsiderar os cidadãos e futuros consumidores do sistema, especialmente em estágio 

avançado da instalação de infraestrutura, significa acirrar ainda mais as insatisfações e 

desconfianças em relação às instituições envolvidas, o que deve engendrar reveses concretos 

para o pleno atingimentos dos objetivos. 

 

Por fim – e por óbvio –, ao desafio de fortalecer capacidades institucionais, promover uma gestão 

eficiente, realizar as ligações prediais e envolver a população soma-se o complicador da corrida 

contra o relógio. A iminente conclusão das obras de infraestrutura, bem como a proximidade do 

enchimento do reservatório, impõem a necessidade de maior celeridade. 
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4. Quais informações podem ajudar? 

 

Legislação, documentos do licenciamento, estudos e experiências que apontam caminhos. 

 

4.1 Participação e controle social 

 

No documento Política e Plano Municipal de Saneamento Ambiental – Experiências e 

Recomendações, produzido no ano de 2005 pelo Ministério das Cidades em parceria com a 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS), tem-se a dimensão de que o desafio da expansão 

do saneamento não se restringe aos investimentos e à tecnologia. No Brasil, assim como no 

mundo em desenvolvimento, os gargalos aparecem marcadamente nos processos de tomada de 

decisão, na escolha de modelos de gestão e prestação dos serviços e sobretudo na forma como 

essas escolhas são feitas. Diz o Ministério das Cidades: 

 

A pergunta sobre como melhor planejar a prestação dos serviços de saneamento 
insiste em desafiar a capacidade de reflexão e de formulação de políticas públicas 
dos órgãos e de especialistas do setor de saneamento. Erros de toda natureza – 
como a inadequação das soluções propostas e os conflitos com as condições 
objetivas e as reais necessidades das populações a serem beneficiadas pelos 
serviços de saneamento – marcam fortemente os empreendimentos e os 
processos de gestão no setor.  
(Política e Plano Municipal de Saneamento Ambiental – Experiências e 
Recomendações, pag 14) 

 

Chama atenção que o exemplo escolhido para “erros de toda natureza” seja a inadequação dos 

modelos em relação às reais necessidades dos usuários/consumidores, justamente a razão de ser 

de todos os esforços em torno de um saneamento que garanta qualidade ambiental e saúde. O 

objetivo declarado dos autores do referido documento é “sensibilizar para a importância e os 

benefícios do planejamento participativo, particularmente para as parcelas mais carentes da 

população”.  

 

Pela lógica, a diferença entre o sucesso e o fracasso de planos de expansão das redes de 

saneamento básico é a adesão da população. Seja qual for o modelo – e ainda que as ligações se 

tornem obrigatórias por lei, sob pena de crime ambiental – é preciso que o cidadão tome a decisão 

de aceitar ou não fazer a ligação na sua residência, no seu local de trabalho. Por isso, ainda 

segundo o Ministério das Cidades: 
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Cada vez mais somos convencidos da importância de tratar o saneamento em 
toda a sua complexidade. Ou seja, é importante pensar e desenhar 
adequadamente as soluções tecnológicas e os empreendimentos industriais e em 
infra-estrutura. Também é fundamental considerar todas as variáveis 
socioculturais e ambientais envolvidas na formulaçã o das soluções de 
saneamento, desde a adequação às necessidades, o at endimento às 
expectativas e aos valores culturais da população, até as vocações 
econômicas e as preocupações ambientais das cidades . (grifo nosso) (Política 
e Plano Municipal de Saneamento Ambiental - Experiências e Recomendações, 
pag 14) 

 

A ampla maioria da população de Altamira e região vive desde sempre sem rede de água e 

esgoto, utilizando poços e fossas. Grande parte desse contingente mantém modos de vida e 

referências culturais não tipicamente urbanos. Se a população não estiver convencida da 

importância e dos benefícios do sistema de saneamento –  a ponto de vencer a inércia, realizar ou 

permitir a obra de ligação e ainda assumir mais uma despesa mensal – os proponentes da política 

pública podem esperar dificuldades reais na execução. 

 

Falamos não apenas de necessárias campanhas de informação e educação ambiental, mas da 

oportunidade de antecipar, junto aos usuários, as soluções mais adequadas para o sistema no 

longo prazo, conforme o que faz sentido para as pessoas. 

 

Um estudo do Núcleo de Pesquisa em Saneamento da Universidade de São Paulo (USP) também 

reverbera a necessidade premente de consulta à população. Os autores observam que o modelo 

prevalecente de saneamento é “hegemônico rede-centrado”. Pressupõe-se, sem maiores 

questionamentos, que o usuário mudará o seu modo de vida para se conectar a uma rede de 

esgoto. E, se não o fizer, pairam mecanismos para obrigá-lo, como a legislação de crimes 

ambientais. Ocorre que mesmo com métodos coercitivos a expansão do saneamento básico no 

Brasil ainda emperra na falta de diálogo. Cabe observar: 

 

O modelo engenheiro-hegemônico orienta e influencia a formação de profissionais 
do saneamento e as decisões empresariais, mas a despeito da luta pela 
universalização, não conseguiu equacionar as questões de sustentabilidade do 
setor, sendo que os maiores custos dos investimentos estão concentrados em 
redes que muitas vezes não receberão a conexão dos usuários.  Como tratar as 
conexões intradomiciliares de pessoas em vulnerabilidade social?  
(...) 
Como abordar a universalidade do saneamento com tecnologias duras como 
domicílios sem considerar os usuários e seus saberes? Sabemos que há 
produção da vida e produção do pensamento por esse usuário. Eles estão 
imbuídos de necessidades e aspirações. Eles são o sujeito da ação e decidem 
pela conexão ou não, conforme essa conexão lhes faça sentido. E dentro de sua 
ordem de prioridades. É necessário desnaturalizar as formas de gerir e operar o 
saneamento com base sobretudo em normas, assim como a relação do sanitarista 
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com o usuário das redes. Devemos mudar a centralidade das redes e domicílios 
para um modelo usuário-centrado. Para atingir a universalidade nas áreas urbanas 
remanescentes é necessário um trabalho vivo. Há necessidade de um importante 
movimento de reconhecer que o usuário tem saberes a partir de suas limitações, 
vivências, educação e informações. E, acima de tudo, tem suas razões. A 
universalização será construída de múltiplos modos. Hoje, por mais avançadas 
que estejam as soluções tecnológicas, a universalidade não se fará na lógica da 
tecnologia dura, que a trata como um projeto de conexão a uma casa vazia, sem 
usuários. Dentro do domicílio há um usuário com autonomia. (Racionalidade e 
Saberes para a Universalização do Saneamento em Áreas de Vulnerabilidade 
social, 2012, diversos autores). 

 

É fundamental destacar ainda que a própria Lei 11.445 de 2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, aponta a participação e o controle sociais como pilares do 

processo. A regulamentação da Lei de Saneamento, conforme Decreto Federal 7.217/2010 

(Art.23), estabelece que o titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 

saneamento básico, devendo, para tanto: 

 

I - elaborar os planos de saneamento básico, observada a cooperação das 
associações representativas e da ampla participação da população e de 
associações representativas de vários segmentos da sociedade, como previsto no 
art. 2o, inciso II, da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001 (Decreto Federal 
7.217/2010 (Art.23) 

 

Por fim, também o PBA, no item 5.1.9.12 - Interface com outros Planos, Programas e Projetos, 

sinaliza: 

 

Plano de Relacionamento com a População - Articulação com os Programas de 
Interação Social e Comunicação, bem como de Educação Ambiental, tendo em 
vista a informação do andamento das obras, informações sobre a operação dos 
sistemas, controle do consumo tendo em vista a cobrança que será implantada, 
necessidade de ligação das edificações ao sistema de esgotamento sanitário, e 
educação em saneamento. (PBA, Plano 5) 
 
 

4.2 Relações institucionais: Poder público municipa l, estadual e Norte 

Energia  

 

A partir das metas descritas no PBA, constata-se que a infraestrutura e os equipamentos para 

abastecimento de água e esgotamento sanitário devem constituir sistemas que objetivem a 

universalização dos serviços na área urbana, assim como da destinação final de resíduos sólidos. 
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Desenvolver a infraestrutura necessária ao saneamento básico é um passo importantíssimo para 

Altamira. Entretanto, é notório que a prestação dos serviços decorrentes e a manutenção do que 

foi instalado requer gradual construção de competências locais e, no caso em questão, articulação 

e cooperação entre empreendedor e municipalidade, assim como de outros atores. É oportuno 

ressaltar a importância também da participação do Governo Federal nesse processo, enquanto 

principal promotor do empreendimento. 

 

Aliás, o Programa de Requalificação do Ambiente Urbano apresenta outras ações relevantes e 

pertinentes ao fortalecimento das capacidades institucionais, como intersetorialidade das políticas. 

Registra o PBA: 

 

As propostas estabelecidas no presente Plano de Requalificação Urbana devem 
ser implementadas em consonância com os Programas de Fortalecimento da 
Administração Pública e de Apoio à Gestão dos Serviços Públicos, integrantes do 
Plano de Articulação Institucional. Estes programas têm por objetivo de dotar as 
prefeituras municipais da AID do instrumental necessário não apenas a absorver 
os impactos advindos da construção da UHE Belo Monte, mas também a buscar a 
otimização das oportunidades de desenvolvimento da região, com a dinamização 
econômica e o aporte de recursos que acompanharão a implantação do 
empreendimento, visando sua sustentabilidade no longo prazo. (PBA,  Capítulo 5 
– Plano de Requalificação Urbana) 

 

Nos relatórios semestrais de acompanhamento do PBA elaborados pela Norte Energia, verificam-

se diversas tratativas com a Prefeitura Municipal de Altamira e a Cosanpa sobre a etapa posterior 

à instalação da rede. No primeiro relatório semestral é registrado:  

 

Em 07/07/11, em reunião realizada na sede do Ministério Público Federal de 
Altamira - PA (Anexo 5-4), os representantes da Prefeitura Municipal de Altamira 
informaram que este município não tinha qualquer interesse em renovar o contrato 
de concessão pública da gestão do saneamento básico com a Companhia de 
Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa). (Primeiro Relatório de 
Acompanhamento do PBA, Capítulo 2 - Andamento do Projeto Básico Ambiental - 
Pág.224) 

 

Em todo o País, as concessões das companhias estaduais de saneamento, firmadas a partir da 

década de 1950, começaram a expirar recentemente. Esse é o caso de Altamira, já que a 

concessão em favor da Cosanpa de 1976 findou em 2010. 

 

Os procedimentos para o período posterior ao contrato de concessão também são descritos no 

mesmo documento:  
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Posteriormente, a Prefeitura Municipal de Altamira celebrou um Termo de 
Compromisso e Anuência com o Governo do Estado do Pará (Anexo 5-5), no 
sentido de regular a concessão dos serviços públicos de saneamento básico 
daquele município. Este termo dispõe o compromisso de o município e a Cosanpa 
em conjunto tomarem todas as medidas legais necessárias para a aprovação do 
Plano Municipal de Saneamento Básico, a constituição de Entidade Reguladora 
pela Prefeitura ou a indicação de outra Entidade dentro dos limites do Estado, 
dentre outras ações ali especificadas. Isto significa que a Cosanpa deve passar a 
integrar todos os atos que se referem ao saneamento básico do município de 
Altamira, inclusive a aprovação do Projeto Básico já entregue pela NORTE 
ENERGIA. (Primeiro Relatório de Acompanhamento do PBA, Capítulo 2 - 
Andamento do Projeto Básico Ambiental - Pág.224 ) 

 

Assim, em outubro de 2011, é firmado Convênio de Cooperação Federativa, envolvendo os 

governos estadual e municipal. O documento estabelece que cabe ao Governo do estado a 

organização, regulação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário e à Cosanpa a prestação dos mesmos, por meio de contrato específico 

com a municipalidade. Tanto a cooperação, quanto o contrato vigorarão por trinta anos. 

 

Já o sexto relatório da Norte Energia, informa a confecção de um dos mais importantes pilares da 

política pública – o Plano Municipal de Saneamento – conforme segue:    

 

Buscando auxiliar a administração municipal e a Cosanpa nos serviços de SAA e 
SES (Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário), quanto à 
efetividade dos sistemas por meio das ligações intradomiciliares, a Norte Energia 
contratou a elaboração do Plano Municipal de Saneamento, que foi desenvolvido 
em parceria com a Cosanpa, que aprovou o Plano. Esse instrumento foi 
apresentado pela Cosanpa à administração municipal em 25/04/2014, tendo o 
município aprovado o referido Plano por meio do Ofício no 203/2014. Neste Plano 
Municipal de Saneamento consta o volume “Plano, Projeto e Ações” onde, mais 
especificamente no programa denominado “Se Liga na Rede”, que servirá de 
apoio para o esclarecimento e segurança da população para usufruir das novas 
instalações e se interligar aos sistemas implantados. Estas diretrizes foram 
aprovadas pela Cosanpa e devem ser cumpridas até final de 2017. (Sexto 
Relatório de Acompanhamento do PBA, Capítulo 5 - Plano de Requalificação 
Urbana, pag. 5.1.9-5 ) 

 

Segundo relatos preliminares da prefeitura, no entanto, o documento entregue pela Norte Energia 

restringe-se à questão de água e esgoto e o Plano Municipal de Saneamento ainda estaria sob 

elaboração do próprio poder público. Segue indefinido, ademais, como se dará a manutenção das 

redes de água e esgoto, bem como do aterro sanitário.  

 

Seja como for, um plano integrado de saneamento é apenas um dos elementos irrevogáveis para 

validação da delegação de serviços. Daí se conclui que o processo de consolidação da política 

pública, no que compete à municipalidade e à Cosanpa, ainda é muito incipiente. 
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A Lei de Saneamento estabelece: 

 

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 
prestação de serviços públicos de saneamento básico: 
I - a existência de plano de saneamento básico;   
II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-
financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo 
plano de saneamento básico;  
III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de 
regulação e de fiscalização;  
IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 
licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.  
§ 1º Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser 
compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico.  
§ 2º Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de 
programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão prever:  
I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos 
e a área a ser atendida;  
II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos 
serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de 
outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados;  
III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;  
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da 
prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:  
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;  
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;  
c) a política de subsídios;  
V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e 
fiscalização dos serviços;  
VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.  
§ 3º Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de 
regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços 
contratados.  
§ 4º Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e nos §§ 1o 
e 2o deste artigo poderá se referir ao conjunto de municípios por ela abrangidos. 
(Lei Federal 11.4445, artigo 11) 

 

Conforme relatado no item 3 , a imprecisão em torno da responsabilidade sobre as ligações 

domiciliares implica válidos questionamentos acerca da completude da rede e sobre o papel do 

empreendedor e do Estado na viabilização da operação. Isso significa – exceto  se as divisões de 

responsabilidades restarem absolutamente claras e objetivas e com a devida anuência do IBAMA, 

o que até o momento não foi apurado – que qualquer desincompatibilização das partes, 

empreendedor ou municipalidade, ou a quem esta última delegar a prestação do serviço, é 

prematura. 

 

Também à luz das ações destinadas ao fortalecimento institucional, entende-se que a cooperação 

entre Norte Energia e Prefeitura Municipal de Altamira deve seguir se intensificando, em especial 
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no epílogo deste capítulo da condicionante 2.10 da UHE Belo Monte, dando-se guarida às 

estratégias efetivamente estruturantes, de longo prazo. 

 

4.3 Gestão  

 

Gerir capacidades é algo que se constrói com planejamento e tempo. Ressalte-se a fundamental 

contrapartida da Prefeitura na alocação de técnicos, por exemplo, ou mesmo na preparação do 

ambiente institucional para que siga adequado às demandas de uma cidade em transformação.  

 

Os debates realizados na CTM, assim com as tensões atuais em Altamira, concentram-se na 

finalização das intervenções no meio urbano, causadoras de muitas alterações na rotina da 

população altamirense, especialmente pelo fato das obras acontecerem em horário comercial, 

concomitantemente em muitas ruas da cidade, inviabilizando tráfegos importantes. Mas evocam 

principalmente as ligações intradomiciliares, onde concentram-se as atenções. 

 

O questionamento é fundamental, naturalmente,  já que se refere à efetividade de todo o esforço 

empreendido até aqui. Mas o foco exacerbado sobre quem executará a tarefa e quem pagará os 

custos decorrentes obscurece a noção de que o que está em jogo não são apenas as conexões 

prediais, mas a implementação de um sistema. 

 

A amplitude das dimensões dessa tarefa é dada pelos princípios do saneamento básico, nos 

termos da Lei de Saneamento:  

 

a) Universalização do acesso; 

b) Integralidade; 

c) Articulação intersetorial, particularmente com as políticas de desenvolvimento urbano e 

regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental 

e de promoção da saúde; 

d) Eficiência e sustentabilidade econômica; 

e) Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos 

usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

f) Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios 

institucionalizados e; 

g) Controle social. 
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Já os princípios do Plano Nacional de Saneamento - PLANSAB, em decorrência da Lei, 

caracteriza: 

 

• Universalização do acesso  - acesso de todos aos bens e serviços produzidos na 

sociedade. 

• Equidade  - dentre as suas várias noções explicativas, pode ser entendida como a 

superação de diferenças evitáveis, desnecessárias e injustas.  

• Intersetorialidade  - a prática intersetorial suporia vincular análises, planos, programas, 

decisões e ações a territórios, onde todas as questões se vivificam e mostram suas 

interdependências. 

• Integralidade  - estabelecida como o conjunto de todas as atividades e componentes de 

cada um dos diversos serviços de saneamento básico. 

• Sustentabilidade  - assumida pelo menos a partir de quatro dimensões: a ambiental, 

relativa à conservação e gestão dos recursos naturais e à melhoria da qualidade 

ambiental; a social, relacionada à percepção dos usuários em relação aos serviços e à sua 

aceitabilidade social; a da governança, envolvendo mecanismos institucionais e culturas 

políticas, com o objetivo de promoção de uma gestão democrática e participativa, pautada 

em mecanismos de prestação de contas; e a econômica, que concerne à viabilidade 

econômica. 

• Participação e controle social  - a construção de relações entre cidadania, 

governabilidade e o controle e a participação social, vislumbrando avançar na instituição 

de práticas democráticas substantivas. 

 

Entende-se que o impasse sobre as conexões à rede deve ser dirimido no campo da gestão, 

como parte de uma estratégia maior de efetividade e adesão ao sistema. É nesse âmbito que se 

pauta como prestar os serviços e gerir os equipamentos de saneamento básico, a disponibilidade 

de competências e recursos humanos, a capacidade de novos investimentos, a manutenção da 

infraestrutura, os custos dos serviços e a política tarifária.  

 

Existe um campo fértil para a busca de soluções no reconhecimento da interdependência desses 

elementos, a base da administração pública. Nesse contexto, e para que se definam as opções da 

sociedade em relação aos serviços que serão prestados, o planejamento é ponto chave. 
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Atualmente, os serviços de saneamento básico podem ser geridos a partir de algumas iniciativas, 

facultadas ao titular desses serviços públicos duas opções principais, combinadas ou não: 

prestação direta e delegação. Analisando as diversas opções, identifica-se com base na 

regulamentação da Lei de Saneamento: 

 

• Prestação de serviços diretamente pelo titular 

 

� Administração direta - atribuindo-se responsabilidades a determinado setor da 

administração pública (secretaria, departamento, repartição, etc). 

� Administração indireta - criando-se, por Lei, Autarquia, Empresa Pública ou Sociedade 

de Economia Mista. 

 

Desde que o porte dos serviços a serem geridos justifique tal arranjo, a administração indireta 

apresenta vantagens dada a melhor capacidade organizativa e autonomia financeira, com 

autogestão das receitas e despesas. A autarquia é um modelo usualmente utilizado pelos 

municípios e que vem sendo aperfeiçoado há algumas décadas. As Sociedades de Economia 

Mista correspondem ao modelo utilizado pelas Companhias Estaduais de Saneamento, por 

exemplo. 

 

• Prestação de serviços de forma contratada (delegação) 

� Indiretamente - mediante concessão ou permissão, via concorrência pública 

� Gestão associada de serviços públicos -  mediante contrato de programa autorizado 

por contrato de consórcio público ou por convênio de cooperação entre entes 

federados 

 

Se o planejamento já é fator primordial na estruturação da política pública nas situações em que o 

titular executa diretamente os serviços, nas contratações o plano de saneamento é essencial. 

Conforme anteriormente exposto, o plano é condição para a validade dos contratos, assim como 

estudos técnicos que indiquem a viabilidade financeira e técnica da pretensa delegação, dentre 

outras especificidades. 

 

É também na política tarifária que se verifica uma das etapas mais importantes do planejamento: 

aquela em que os custos integrais do sistema se contrapõem ao potencial retorno financeiro, 

levando-se em conta os princípios da equidade e da universalidade do serviço. No caso do 
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abastecimento de água e esgotamento sanitário, a remuneração deve ser realizada 

preferencialmente via tarifa, podendo ser estabelecida para cada um dos serviços ou 

conjuntamente.  

 

Em geral, o que se aplica é uma tarifa para o abastecimento de água, medida por m³, sendo a 

tarifa de esgotamento um percentual deste valor, na maioria das situações fixada em 80%. A Lei 

de Saneamento autoriza tais correlações, sem contudo estabelecer os percentuais. 

 

A Lei também indica que a instituição de tarifas ou taxas deve observar a ampliação do acesso 

dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços. Em muitos municípios opta-se pela tarifa 

social, uma cobrança diferenciada para os usuários mais carentes. Geralmente, o desconto é em 

torno de 50% e a caracterização do cliente se dá pelos mesmos critérios dos programas sociais 

do Governo Federal. 

 

A fixação dos preços também deverá levar em conta a geração dos recursos necessários para 

realização dos investimentos, ou mesmo a remuneração adequada do capital investido. Muitos 

municípios conquistam tais investimentos via subvenções, ou ainda por meio da delegação, 

quando as licitações requerem investimentos das empresas contratadas, que buscam retorno via 

tarifa. 

 

A situação do município de Altamira é substancialmente diferenciada. Com os investimentos em 

infraestrutura realizados via condicionante da UHE Belo Monte, o município, ou a quem o mesmo 

delegar,  teriam mais margem para debater opções de tarifa social ou até mesmo uma política 

diferenciada para promoção das ligações à rede, conforme previsto na regulamentação da Lei de 

Saneamento que indica a possibilidade de adoção de subsídios para viabilizar a conexão dos 

usuários de baixa renda. 

 

5. O que podemos aprender com outras experiências? 

 

Como estão sendo tratadas as questões de saneamento em outras regiões do Brasil. 

 

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), enfrentou problemas similares aos de 

Altamira. Depois de investir bilhões na ampliação do sistema, a Cesan detectou que pouca gente 

estava fazendo a ligação à rede de forma espontânea.  



 20/25

 

O primeiro passo do programa Se Liga na Rede foi traçar diagnósticos da infraestrutura e dos 

entraves específicos nas microrregiões em seis municípios. Isso foi feito com base em um 

processo de intenso diálogo com lideranças locais. As respostas não tardaram a aparecer. Com 

diferente intensidade em cada microrregião, detectou-se que os impedimentos para a ligação 

domiciliar eram: 1- o preço da tarifa; 2- o custo da obra nos domicílios; 3- falta de mão de obra 

qualificada para efetivação das ligações; e 4- baixa compreensão sobre a importância e os 

benefícios do saneamento. 

 

Para endereçar os problemas de custo, a Cesan disponibilizou a gratuidade das obras de ligação, 

bem como a tarifa social, para os moradores cadastrados nos programas sociais do Governo 

Federal, como o Bolsa Família. O mesmo vale para residentes em zonas especiais de interesse 

social ou para aquelas famílias cuja renda por pessoa não ultrapassa R$ 1.438,47. 

 

Na histórica Paraty (RJ), como estímulo à ligação domiciliar, viabiliza-se o desconto de 60% na 

conta de água e esgoto no primeiro ano, 40% no segundo ano e 20% no terceiro ano. E as 

famílias de baixa renda têm direito à tarifa social, de modo permanente, nos termos de uma lei 

municipal. 

 

Já o estado de São Paulo, por meio do programa Pró-Conexão, optou por assumir 80% dos 

custos de novas ligações para o público de baixa renda, enquanto à companhia de saneamento, a 

Sabesp, coube os 20% restantes. A principal contrapartida dos municípios que aderem ao 

programa é aprovar em lei a obrigatoriedade das ligações à rede de esgoto. 

 

São três abordagens que demonstram como são diversas as possibilidades de arranjos para 

promover adesão às redes de saneamento básico. Entretanto, as três apontam para lições em 

comum. A mensagem mais evidente é que não se promove expansão do sistema de saneamento 

básico sem que se contemple um plano específico para o público e as localidades de baixa renda. 

Além de especialmente sensíveis aos custos tanto das obras de ligação, quanto da tarifa mensal, 

são primordialmente estas pessoas que vivem nas áreas e nos imóveis ainda excluídos dos 

sistemas.  

 

Ainda que o imperativo da saúde pública torne a adesão obrigatória por lei, como é o caso de São 

Paulo, observa-se o princípio da equidade (eliminação de injustiças), com vistas à universalização. 
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Percebe-se, também, que a busca de soluções foram encampadas tanto pelo poder público, 

quanto pelas empresas por motivações elementares. Enquanto ao governo interessa a melhoria 

da saúde da população e da qualidade ambiental – com numerosos benefícios sociais e 

econômicos atrelados – às concessionárias interessa a ampliação da base de clientes.    

 

Destaca-se, ainda, a aposta da concessionária do estado do Espírito Santo em informação e 

participação social. Haja vista que o próprio diagnóstico participativo evidenciou a necessidade de 

ações educativas sobre os benefícios do sistema de saneamento básico, a prévia articulação com 

as lideranças propiciou a realização de debates, apresentações nas escolas, visitas guiadas às 

estações de tratamento e projeções de cinema nas comunidades. Os próprios moradores, uma 

vez esclarecidos e engajados, formam grupos de acompanhamento das obras que se dedicam a 

dar continuidade aos esclarecimentos no bairro e a minimizar conflitos. Como resultado, 58 mil 

novas conexões forma realizadas, das quais apenas 15 mil resultaram gratuitas. Ou seja, mesmo 

para aquela parcela da população que precisa pagar pela própria obra de ligação, os benefícios 

evidentemente se mostraram maiores que os custos. Um resultado que só pode advir de 

investimento consistente em comunicação e relacionamento. 

 

O impasse sobre quem deve custear e efetuar as conexões à rede de esgoto foi também 

acentuado para o caso da hidrelétrica de Simplício. Construída por Furnas no rio Paraíba do Sul, 

na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, a usina entrou em operação em meados de 2013.  

 

Com arranjos de engenharia similares aos de Belo Monte – um canal para desvio do rio e um 

trecho de vazão reduzida – Simplício também tinha entre as condicionantes do licenciamento a 

criação de uma rede de coleta e tratamento de esgoto, nos municípios de Sapucai (RJ) e Chiador 

(MG). E também nesse caso havia incertezas sobre a responsabilidade do empreendedor quanto 

às ligações domiciliares. 

 

Naquele contexto, o IBAMA expressou um entendimento contrário ao do empreendedor. Disse o 

órgão licenciador, em um de seus pareceres a Furnas: “a divisão de responsabilidades com a 

prefeitura para a realização das ligações domiciliares, bem como dos coletores secundários, 

indica uma fragilidade do programa, pois incorre no risco de ineficácia do sistema”. O Ministério 

Público impetrou ação judicial em 2010, mas, somente em 2012, dias depois de concedida a 

Licença de Operação e na iminência do enchimento do reservatório, foi concedida a decisão 
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liminar que declarava a responsabilidade de Furnas sobre efetividade do sistema, portanto sobre 

as ligações domiciliares. Os tribunais superiores negaram a Suspensão de Liminar. 

 

Um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) foi assinado um ano depois da suspensão das operações 

de Simplício. A solução para eventuais impasses com moradores que não autorizassem as obras 

de ligação foi que o empreendedor depositasse R$ 2.500,00 por residência numa conta 

especialmente criada para esse fim e fiscalizada pelo Ministério Público e pelo município. 

 

6. Como avançar? 

 

Foco na gestão e na participação social - uma proposta de encaminhamento para a CTM. 

 

A cidade de Altamira, ao tempo que vive profundas transformações e intervenções diversas, 

dispõe de investimentos consideráveis para a universalização dos serviços de saneamento 

básico, conforme reza a condicionante do processo de licenciamento. 
 

Há aspectos não objetivamente registrados nos documentos disponíveis. É o caso das ligações 

intradomiliares, o que não permite indicar claramente responsabilidades sobre a ação, embora 

algumas inferências nos documentos analisados apontem para o empreendedor.  
 

No entanto, dadas as incumbências decorrentes da titularidade sobre a política pública de 

saneamento, competência do executivo municipal, não se pode descartar a participação da 

municipalidade nesse processo. E sobretudo ter em mente que a ligação dos usuários à rede é 

umas das peças de uma gama maior de providências e arranjos de gestão, dos quais dependem a 

efetividade do sistema. 
 

A legislação do saneamento básico no Brasil indica, de forma inequívoca, os caminhos 

necessários para a construção de soluções integradas, constituídas com ampla participação 

social. É fundamental que a gestão do saneamento básico em Altamira catalise o debate com a 

sociedade que deve ser ouvida e participar das decisões. 

 

Para além da observância de princípios previstos em lei, ou mesmo do imperativo de 

transparência, indispensável à administração pública, há espaço para uma escolha estratégica. Ao 

manter o processo decisório em portas fechadas, as instituições responsáveis perdem a 
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oportunidade de acessar a inteligência coletiva. Futuros usuários do sistema, professores da 

Universidade Federal do Pará, organizações da sociedade civil e técnicos de toda sorte podem 

efetivamente contribuir com a concepção de um modelo à altura dos desafios de um cenário 

emergencial.   

 

Reforça essa tese a análise de experiências realizadas no Brasil que conquistaram níveis 

satisfatórios no atendimento à população. A autonomia administrativa na gestão, a relação franca 

e aberta com a população no debate das escolhas e a informação clara e objetiva em relação aos 

desafios e oportunidades do processo são essenciais à construção da política pública de 

saneamento. 

 

Altamira corre contra o tempo. Há tratativas intermediadas pelo empreendedor na perspectiva da 

cooperação para a gestão dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

assim como a regulação dos serviços. É urgente que tais debates venham para a rua, que um 

plano de comunicação seja gestado e colocado em prática na perspectiva de convocar a 

população para a construção das soluções. São pontos cruciais as ligações intradomiciliares, a 

política tarifária e a delegação de competências. 

 

Na qualidade de observador do processo, a Fundação Getulio Vargas propõe à CTM: 

 

1. Realizar diálogo com a coordenação da Comitê Gestor do PDRSX na perspectiva de 

pautar o tema saneamento básico, com vistas às demais câmaras técnicas que possam 

participar do processo, bem como com o IBAMA;  

2. Realizar reunião com a Prefeitura Municipal de Altamira, em especial com o Prefeito 

Municipal e Secretário de Planejamento, abrindo o diálogo sobre o saneamento no 

município de Altamira; e  

3. A partir desses diálogos, propor aos principais atores desse processo (Prefeitura Municipal 

de Altamira, Norte Energia e Governo do Estado do Pará) a realização de mesa técnica 

com a finalidade de debater os rumos da gestão do saneamento básico no município. 

 

Posteriormente, propõe-se que os mesmos atores realizem seminário ou outra atividade pública, 

na perspectiva de colher contribuições da sociedade, colaborando assim com a inauguração de 

um ambiente de participação social e de construção coletiva. 
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Importante ressaltar que a celeridade é um fator essencial, já que as obras de esgotamento 

sanitário e de abastecimento de água, assim como outras ações de saneamento básico, serão 

entregues ao município em breve, dado o status da execução. 
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Calendário proposto: 

 

Atividade  Responsável  Data 

Tratativas Comitê Gestor PDRS 

Xingu e Norte Energia 

CTM, com apoio da FGV, 

se solicitado 

Dezembro de 2014 

e Janeiro de 2015 

Tratativas com a Prefeitura 

Municipal de Altamira 

CTM, com apoio da FGV, 

se solicitado 

Dezembro de 2014 

e Janeiro de 2015 

Reunião técnica - CTM, 

Empreendedor, Prefeitura de 

Altamira e COSANPA 

CTM, com apoio da FGV, 

se solicitado 
Janeiro de 2015 

Seminário ou outra atividade 

pública 

CTM, com apoio da FGV, 

se solicitado 
Fevereiro de 2015 

 

Proposta de Seminário (dois períodos de trabalho): 

 

Período 1: Contexto da Condicionante 2.10 da LI - Status das ações previstas para 

Altamira relacionadas à gestão e funcionamento - Câmara Técnica de Monitoramento 

- PDRSX 

Mesa 1 - Situação Atual e perspectivas relacionadas à entrega da infraestrutura e 

equipamentos: 

• Apresentação Norte Energia 

• Apresentação Prefeitura Municipal de Altamira: 

o Debatedores:  IBAMA e CTM 

Mesa 2 - Prestação de Serviços de Saneamento Básico em Altamira – situação atual 

e perspectivas: 

• Apresentação COSANPA: 

o Debatedores: Prefeitura Municipal de Altamira, Ministério Público 

Federal e Ministério das Cidades 

Período 2: Troca de experiências e perspectivas para a gestão futura do Saneamento 

Básico: papeis e responsabilidades 

Mesa 3 - Experiência de gestões em saneamento básico e cooperação institucional: 

• Experiência 1 - Autarquia 

• Experiência 2 - Delegação dos serviços 
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• Possibilidade de cooperação com o Governo Federal: 

o Debatedores: Prefeitura Municipal de Altamira, COSANPA e CTM 

• Encaminhamentos: 

o Prefeitura Municipal de Altamira 

o Norte Energia 

o IBAMA 

o Ministério das Cidades 

o CTM 
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MAPA DOS CAMINHOS 

SANEAMENTO EM ALTAMIRA 
 

ADENDO - SITUAÇÃO ATUAL 

 

JULHO DE 2015 

 

Em novembro de 2014, quando foi publicado o documento Mapa dos Caminhos – Saneamento 

Básico em Altamira, o projeto Indicadores de Belo Monte buscou situar a dificuldade sobre 

financiamento e execução das ligações intradomiciliares ao novo sistema de água e esgoto no 

desafio mais amplo de planejamento da gestão. Este, por sua vez, estaria mais apto a buscar 

soluções adequadas para a realidade local quando se buscasse uma interface de engajamento e 

efetiva participação da população. 

 

Transcorridos mais de seis meses, pode-se observar alguns avanços significativos. O primeiro 

impasse foi dirimido, com o consentimento do empreendedor, Norte Energia, em custear as 

ligações que serão executadas pela prefeitura. Para tanto, a Prefeitura Municipal de Altamira 

estruturou dez equipes multidisciplinares – compostas por assistente social, técnico em 

enfermagem, técnico em edificações e técnico sanitarista – que realizam visitas com o objetivo de 

prestar esclarecimentos e traçar um perfil das famílias e das casas, o que deve orientar as obras 

em suas especificidades. Finalizado o orçamento, o empreendedor deve liberar os recursos, bairro 

a bairro, para início dos trabalhos. 

 

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura (SEOVI), nas duas semanas 

iniciais de levantamento, foi possível cadastrar 1.600 edificações. Mantido esse ritmo, será 

possível traçar um diagnóstico consistente para as 16 mil novas ligações de esgoto e 11 mil de 

água ao cabo de alguns meses - estima-se que a conclusão de todas as obras, contudo, deva 

tomar ainda cerca de cinco anos.  

 

A iniciativa do cadastro ganha ainda mais relevância pela sistematização de informações 

essenciais não apenas às ligações intradomiciliares, como também para a tomada de decisão em 

todos os aspectos que compõem a futura gestão do sistema. 
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Está em discussão na Câmara dos Vereadores o Projeto de Lei 132/2015, de autoria do 

Executivo, que visa criar a Coordenadoria de Saneamento de Altamira (COSALT), vinculada à 

SEOVI. Trata-se de uma evolução em relação à pré-existente Divisão de Saneamento, com vistas 

a maior autonomia operacional e orçamentária. Com isso, a prefeitura de Altamira sinaliza 

claramente a intenção de incorporar a gestão do saneamento básico na esfera municipal, 

revogando assim o contrato de concessão que havia sido renovado em 2011 com a Companhia 

de Saneamento do Pará (COSANPA). Estando a Câmara dos Vereadores em recesso, o debate 

deverá ser retomado em meados de agosto. 

 

Sobre o PL 132, duas questões despontam com ênfase mais imediata. A primeira diz respeito ao 

processo de transição, entre COSANPA e COSALT. Além do debate sobre eventual necessidade 

de indenização à companhia estadual pela infraestrutura já instalada, deve-se atentar também ao 

planejamento necessário para que se evite qualquer interrupção do serviço de fornecimento de 

água durante a passagem de bastão. O segundo ponto parte do artigo 4o, do referido projeto de 

lei, o qual determina que “fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar, no todo ou em 

parte, contratos de permissão, concessão, parceria público-privada, para operacionalização do 

sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário”. 

 

Qualquer que seja o modelo adotado – a administração direta, a concessão pontual de parte do 

serviço ou eventualmente total – permanece imprescindível que se disponha de um plano 

específico para a população de baixa renda no que diz respeito ao modelo tarifário. Trata-se, 

como já descrito no Mapa dos Caminhos em novembro de 2014, de estratégia essencial para dar 

consequência aos princípios e diretrizes da Lei de Saneamento (11.445/2007), nomeadamente a 

“universalização” e a “ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos 

serviços”.      

 

A possibilidade de cobrança incompatível com o nível de renda da população parece ser uma das 

principais preocupações quanto ao eventual envolvimento da iniciativa privada, haja vista carta 

aberta recentemente elaborada pelos seguintes movimentos sociais: Sindicato dos Trabalhadores 

em Educação Pública do Pará (SINTEPP), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), União 

da Juventude Socialista (UJS), Levante Popular e Território Livre. Uma abordagem inequívoca 

sobre a tarifa social, sobretudo nas circunstâncias extraordinárias em que o investimento em 

infraestrutura não precisará ser amortizado via cobrança, seria fundamental para inspirar mais 

confiança na sociedade, algo que por sua vez está diretamente ligado ao sucesso das adesões. 
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Mas as regras para instituição de tarifas ou taxas compõem apenas um dos aspectos sobre os 

quais a sociedade altamirense deverá se debruçar nos próximos meses. No Plano Municipal de 

Saneamento, que ora começa a se desenhar dentro dos quadros do Poder Público, inserem-se 

outros pontos de relevância, como planejamento de expansão e investimentos, monitoramento e 

controle de qualidade, entre outros. 

 

É neste âmbito que se identifica a principal oportunidade de engajamento da população. Embora 

se reconheça um movimento recente de prestação de esclarecimentos – como é o caso do 

cadastro - esse é um passo ainda pontual e que chega tardiamente, em especial quando se tem 

em vista que a condicionante correspondente ao saneamento foi estipulada há mais de quatro 

anos. Ademais, comunicação adequada e transparência são pontos importantes, mas não 

compõem isoladamente o que se reconhece como participação social.  

 

Pela primeira vez, e entre tantas outras transformações intensas, Altamira vislumbra receber um 

amplo sistema de saneamento básico sem o qual viveu por décadas. Como em outras regiões do 

Brasil, o ineditismo sugere que pode haver gargalos ocultos ligados às especificidades, ao modo 

de vida, aos sentimentos da população. Essa dimensão, tantas vezes subestimada, representa 

um dos principais entraves à universalização do saneamento básico no País como um todo. 

 

Participação implica construção conjunta de caminhos, levando-se em conta a diversidade de 

atores e aproveitando-se espaços já existentes, como o próprio PDRSX, os conselhos municipais, 

a universidade, os coletivos de movimentos sociais locais, entre outros. Trata-se de uma dinâmica 

muito diferente da concepção unidirecional em que um ator detém informação e os demais a partir 

dele são guarnecidos. Ao contrário, pressupõe-se que a sociedade, em toda sua heterogeneidade, 

também é detentora de conhecimento e pode melhor que ninguém lançar luz sobre oportunidades 

e entraves na perspectiva dos próprios usuários. 

 

São numerosas as metodologias disponíveis no campo da facilitação de espaços participativos. 

Aqui se recomenda, apenas como orientação geral, que se busque lançar luz às convergências, 

na forma de prioridades. Mesmo nas discussões mais aguerridas, com grande número de 

participantes, sempre é possível identificar quais ideias e preocupações aparecem com mais 

força. Trazer à tona essas convergências, sem descuidar das opiniões contrárias como pontos de 

atenção ou advertência, significa acessar a inteligência coletiva. Além disso, sejam quais forem os 
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espaços, criados especificamente para esse fim ou pré-existentes, é fundamental que o produto 

dos debates receba encaminhamentos ou devolutivas por parte do poder público.     

 

Especialmente na composição do Plano Municipal de Saneamento, promover a efetiva 

participação social representa um dos caminhos mais eficazes para se chegar a um planejamento 

eficiente.       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


