AUDIÊNCIA PÚBLICA

PL Nº 3261/2019
ATUALIZA O MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO
Tema: Saneamento Básico e a Gestão de Resíduos Sólidos

MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL

PAUTA
1. BREVE HISTÓRICO DO SERVIÇO PÚBLICO
DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS;
2. ALTERAÇÕES FEITAS PELO PL Nº 3261/19;

3. SUGESTÕES PARA APRIMORAMENTO.

RESÍDUOS SÓLIDOS – EXTERNALIDADE DE MERCADO A SER SANEADA
Resíduo Sólido
Urbano - RSU
Externalidade de mercado
que indiretamente decorre
do consumo de produtos e
serviços, gerando efeitos
sociais, econômicos e
ambientais a serem
mitigados. A geração e o
descarte de RSU
demandam coleta,
tratamento, destinação e
disposição final
ambientalmente
adequada, gerando
elevados custos sociais.

SANEAMENTO
SÓLIDO

Danos

Percepção

Meios Legais

Proliferação de vetores,
alagamentos e enchentes,
contaminação do solo e dos
corpos hídricos, agressão à
atmosfera, deslizamento de
depósitos de lixo, entre
outros problemas crônicos
de saúde e ambientais.

Custos sociais praticamente
ignorados durante muito
tempo no país, a ponto de –
no caso de situações
calamitosas como cheias e
inundações, soterramento
de pessoas e doenças
causadas ou agravadas pelo
descarte irracional dos
resíduos -, muito do
sofrimento humano e
ambiental envolvido ser
erroneamente percebido
como causas
aparentemente naturais,
com as perdas individuais e
coletivas relativamente
negligenciadas por todos os
agentes da cadeia de
resíduos.

Em geral os afetados
diretamente pelos impactos
ocultos do consumo não
tinham o devido nível de
consciência e sequer os
meios legais e institucionais
para agir de forma
apropriada no sentido de
impedir novos danos e
impor medidas para
reparação dos recorrentes
custos sociais.

Disposição inadequada dos
resíduos, em prejuízo da
qualidade de vida e da
atividade econômica,
principalmente em função
dos danos à natureza, às
condições de salubridade e
à infraestrutura básica das
cidades.

ESSENCIALIDADE, INSTITUCIONALIZAÇÃO E SETORIZAÇÃO
TITULARIDADE

Por se tratar de
matéria de ordem
pública, nos aspectos
de salubridade e

INSTITUCIONALIZAÇÃO
As primeiras tentativas de
institucionalização de soluções
para o conjunto das cidades do
país datam da década de 50,

tranquilidade

quando a Lei Federal nº
2.312 de 1954, que instituiu

pública, a limpeza
urbana, coleta e
destinação do lixo são
serviços de
saneamento básico
de titularidade dos
municípios,
considerados
essenciais.

as Normas Gerais de Defesa e
Proteção da Saúde, em seu
Artigo 12, proibiu o descarte
de resíduos a céu aberto, os
chamados lixões, prática
medieval de descartar resíduos
para áreas afastadas das
aglomerações humanas, bem
como o seu despejo à jusante
nos rios que cortavam e
abasteciam as cidades.

TERCEIRIZAÇÃO

Com a chegada da
“urban age” e de novos
padrões de consumo ao
final da década de 60, e
paralelamente do
aumento de nível de
consciência e exigências
ambientais, as
prefeituras brasileiras
buscaram apoio da
iniciativa privada para
dar conta da tarefa,
passando a terceirizar
os serviços, como
ocorre mundialmente.

MARCO LEGAL ATUAL
Somente a partir de 2007, com a
edição da Lei Federal 11.445, que
estabeleceu as Diretrizes Nacionais
para o Saneamento Básico e com a
entrada em vigor da Lei 12.305 de
2010, que institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS), entre
outros marcos regulatórios afins, o
País se dispôs efetivamente a
enfrentar o desafio da
implementação planejada de
sistemas de coleta, seleção,
tratamento e disposição adequada
de RSU domiciliares, comerciais e
industriais.

Eis porque um dos pilares da PNRS
é a responsabilidade compartilhada
entre consumidores, comerciantes e
distribuidores, fabricantes,
importadores e o Poder Público na
Proteção Humana (saúde pública),
Proteção Ambiental (destinação
ambientalmente adequada) e

Preservação dos Recursos
Naturais (economia circular).

PRIORIZAÇÃO NO CONTEXTO DO SANEAMENTO BÁSICO / AMBIENTAL

Proteção Humana

Preservação dos Recursos Naturais

Saúde Pública

Reduzir e Reutilizar

Coleta (afastamento)
Linha de Proteção

Reciclagem

Proteção Ambiental
(Evitar a Contaminação)
Linha de Proteção

Destinação Final
Adequada
Preservação dos
Recursos Naturais
(Garantir recursos para
futura Gerações)

Interdependência

Recuperação
Energética
Proteção Ambiental
(Evitar a Contaminação)

Destinação Final
Adequada

PRIORIZAÇÃO NO CONTEXTO DO SANEAMENTO BÁSICO / AMBIENTAL
Lixão – afastamento sem responsabilidade ambiental
Deposição – ilegal, irregular e indevida – de resíduos diretamente
sobre o solo, sem quaisquer sistemas de proteção e controle
ambientais, acarretando consideráveis danos ao meio ambiente e à
saúde pública. É sinônimo de poluição. (IPT)

Aterro Sanitário – afastamento com responsabilidade ambiental
Obra e método de engenharia ambientalmente licenciados – técnica
de disposição ordenada de resíduos/rejeitos, sem causar impacto
negativo ao ambiente, à saúde pública e à segurança das pessoas,
que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos à menor
área possível, reduzi-los ao menor volume permissível e manter a
estabilidade do maciço, com captação e tratamento de percolados e
gases, inclusive para geração de energia. É um equipamento de
ecoeficiência criado para proteger a natureza. (IPT)

NATUREZAS DISTINTAS: SANEAMENTO LÍQUIDO X SANEAMENTO SÓLIDO

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

CAPEX é mais relevante do que o OPEX, pois os
investimentos em infraestrutura são altos frente ao
custo operacional, muito similar ao que acontece
no setor de energia elétrica.

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

OPEX é mais relevante do que o CAPEX, por tratarse de um setor logístico, em que os custos
operacionais para a remoção e deslocamento dos
resíduos são mais expressivos que os investimentos
para sua infraestrutura.

O DESAFIO LOGÍSTICO DOS PAÍSES DE PORTE CONTINENTAL
Considerando, portanto, que a logística define a estrutura econômica e financeira do setor de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, os elementos que tornam esta atividade viável ou não estão
diretamente relacionados aos princípios que norteiam uma atividade logística (economia de escala).
Distância x Volume
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ESTADOS UNIDOS X EUROPA – REALIDADES DIFERENTES
PRECISAM DE ABORDAGENS DIFERENTES
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Níveis de compostagem baixa devido o alto custo = fracionamento da logística
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Aterro Sanitário Regional possibilita a economia de escala;
Muitas possibilidades de fontes de energia = pouca viabilidade para incineração
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Níveis de compostagem mais alto = viabilidade logística
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DESPESAS COM A LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
Fontes: Orçamentos Municipais
https://www.awm-muenchen.de/fileadmin/PDF-Dokumente/awm/In__action_for_munich.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Separate%20collection_Final%20Report.pdf
http://dallascityhall.com/Budget/proposed1617/FY17-ProposedBudgetBook.pdf
https://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/obm/supp_info/2017%20Budget/2017Bu
dgetOverviewFinal.pdf
http://council.nyc.gov/budget/wp-content/uploads/sites/54/2017/03/827-DOS.pdf
http://www.miamigov.com/budget/docs/FY18/fy18budgetinbrief.pdf
http://www.techoje.com.br/bolttools_techoje/files/arquivos/estudo_selur_2010.pdf
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PORQUE A SOLUÇÃO REGIONAL FAZ SENTIDO PARA PAÍSES CONTINENTAIS
1 Cidade com 100 mil habitantes é
atendida por 1 aterro municipal
Custo por tonelada/dia = R$269,89

Aterro
Sanitário
Pequeno

20 Cidades com 100 mil habitantes cada
é atendida por 1 aterro regional
Custo por tonelada/dia = R$85,64

Aterro
Sanitário
Regional

COMO OS ESTADOS UNIDOS SUPEROU O DESAFIO CONTINENTAL ?

Período de
eliminação dos lixões e
Regionalização dos Aterros
Sanitários

Lixão

20.000

Índice de reciclagem

34%
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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA - GARGALO

INADIMPLÊNCIA MUNICIPAL
Maior fator de insegurança jurídica dos contratos

Nível habitual de inadimplência 10/15%
2016 – 40% (retração econômica)
2017 – 20%
2018 – 20%

MODERNIZAÇÃO DO MODELO DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Preocupação com
o Meio Ambiente

Preocupação com
a Saúde Pública

“Urban Age” Década de 70

Preocupação com os Recursos
Naturais (Economia Circular)

Transição

Século XXI

Pós Guerra II

Descartável

Serviços = Utility
Orçamento Municipal
conceito:
Modelo Saúde Pública local
de Custeio Responsabilidade coletiva

Arrecadação específica
(taxa/tarifa por residência)
conceito:
Poluidor Pagador
Responsabilidade individual

Arrecadação específica
(tarifa por volume e/ou tipo de
resíduo) conceito:
Redução da Geração e Reciclagem
Responsabilidade individual

O MODELO DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DETERMINA O MODELO DE GESTÃO

MODERNIZAÇÃO DO MODELO DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Indicadores por região ISLU 2019
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RECICLAGEM : MATERIAL RECICLÁVEL = COMMODITY
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Indústria

Opção Inadequada

lixão

Manufatura
do Produto
(Industria)

Material
Reciclado

Economia
Circular

Consumo
(Geração de Resíduos)

POR QUÊ OS NOSSOS ÍNDICES DE RECICLAGEM SÃO BAIXOS ?
No mundo em geral, o material reciclável é pouco competitivo em relação a outros insumos, demandando
políticas para compensar essa insuficiência, de forma a viabilizar sua reinserção na cadeia produtiva.
No Brasil, a Politica Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS optou por fomentar a oferta e demanda de recicláveis
de forma impositiva a importadores, produtores e distribuidores, mediante a obrigação de implementarem
sistemas de logística reversa, sem se preocupar em estabelecer políticas tributária e fiscal destinadas a tornar
os recicláveis competitivos em relação aos demais insumos da cadeia produtiva.
Com isso, também, colocou em segundo plano o sistema público de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos (SLU) e sua infraestrutura logística, concebidos e organizados para coletar, transportar, transbordar,
tratar e destinar de forma otimizada toda a massa de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados nos municípios
brasileiros, hoje da ordem aproximada de 80 milhões de toneladas/ano, incluídos cerca de 30% de materiais
potencialmente recicláveis.
Conquanto os materiais recicláveis resultantes do pós-consumo, diferentemente do que o ocorre no préconsumo de insumos in natura, estejam difusos no ambiente (domicílios e PEVs), os custos logísticos de sua
coleta, regular ou seletiva (3 a 4 vezes superiores a da regular), processo de tratamento, formação de escala e
entrega nos centros industriais compradores, são os fatores que mais encarecem o material reciclável,
subtraindo-lhe competitividade em relação aos outros insumos (in natura e demais commodities).
Essa realidade evidencia que o subsídio desses custos, de modo a diminuir o diferencial logístico dos insumos
substitutos entre si (recicláveis e in natura), constitui medida consequente e producente para aumento dos
níveis de reciclagem no país.

ALTERAÇÕES FEITAS PELO PL Nº 3261/19.

O PL nº 3.261/19 destina-se a atualizar o marco legal do

saneamento básico no Brasil. Para tanto altera:
- Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007
(Lei das Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico):

Estabelecendo conceitos, princípios, titularidade do serviço, forma
de prestação e a sustentabilidade econômico-financeira.

ALTERAÇÕES FEITAS PELO PL Nº 3261/19.

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (PNRS):

Altera o art. 54 da Lei, prorrogando o prazo final para disposição
final

ambientalmente

adequada

estabelecendo condições e critérios.

dos

resíduos

sólidos,

SUGESTÃO AO PL Nº 3261/19

Alterar a alínea c, do art. 2º, da Lei nº 11.445/07, com a seguinte

redação:
“Art. 2º................................................................................
.....................................................................................
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, serviços essenciais e de
utilidade pública, constituídos pelas atividades e pela disponibilização e
manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, transbordo, tratamento, destinação e disposição final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos e equiparáveis;
...............................................................................”

SUGESTÃO AO PL Nº 3261/19

- Que seja feita gestão junto ao Poder Executivo para que a
atividade seja regulada pela Agência Nacional de Águas – ANA,
passando a ter a seguinte denominação:

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO AMBIENTAL –
ANASA.

SUGESTÃO AO PL Nº 3261/19

- Redenominar as Diretorias da Agência Reguladora:
I. Diretor Presidente;
II. Diretor Vice-Presidente;
III. Diretor de Recursos Hídricos e Esgotamento Sanitário;
IV. Diretor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;
V. Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PL

O Presente Projeto irá:
I. estimular a livre concorrência, a competitividade, a eficiência e a
sustentabilidade econômica;
II. estimular a cooperação entre os entes federativos;
III. promover a prestação adequada dos serviços de saneamento
básico com atendimento pleno aos usuários; e
IV. possibilitar a adoção de métodos, técnicas e processos
adequados às peculiaridades locais e regionais.

CONCLUSÃO
Sem a conjugação dos pressupostos logísticos da eficiência de escala com
os da isonomia de competividade entre operadoras públicas e privadas
para melhor custo-benefício, suportado por arrecadação específica
vinculada para a devida sustentabilidade financeira na forma de utility,
escorada por uma agência reguladora técnica e independente de âmbito
federal, que harmonize os interesses das partes da gestão integrada de
resíduos sólidos em prol do seu desenvolvimento, o setor de limpeza
urbana reafirma sua convicção de que, em vez de avançar em direção às
melhores práticas mundiais, as cidades brasileiras tendem a regredir na
agenda de saúde pública e ambiental, em detrimento do bem estar e da
qualidade de vida dos seus cidadãos e de um meio ambiente saudável e
equilibrado para todos.

Brasília, 03 de outubro de 2019.
Obrigado!

