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1. INTRODUÇÃO 
 

O estágio realizado na Itália proporcionou o aprofundamento das 

experiências concretas no âmbito dos serviços de saneamento, desenvolvidas 

nas províncias de Turim (Piemonte), Milão (Região da Lombardia), Reggio 

Emilia e Parma (Emília-Romana), além de Busseto, comuna de Parma, através 

de visitas técnicas nas seguintes Instituições italianas: 

 

Grupo SMAT. S.p.A 

Sociedade Metropolitana de Águas de Turim, 

empresa 100% pública 

 

 

O Grupo SMAT é responsável pela gestão de fontes variadas de 

abastecimento hídrico, de sistemas de purificação e distribuição de água 

potável, de redes de captação, depuração e reutilização das águas residuais 

urbanas, para uma quantidade de usuários que, no final de 2010, chegou a 286 

municípios e mais de 2 milhões de habitantes atendidos. A SMAT possui um 

centro de pesquisas de vanguarda, bastante estruturado e que permite a 

excelência do grupo em qualidade de água, buscando inovar em tecnologia, 

desenvolvendo pesquisas com universidades e parceiros privados. 

A empresa também é a responsável pelo fornecimento de água para os 

astronautas das agências espaciais Americana e Russa, que habitam a 

Estação Espacial Internacional (ISS). Parte do lucro é distribuída com os 

municípios para atividades de proteção ambiental voltada para água. A tarifa 

praticada sustenta todo o investimento da companhia e dentre os países da 

Comunidade Europeia tem a quinta menor tarifa. Outra questão importante é a 

redução de consumo, mesmo com a população tendo aumentado, o que se 

explica pela crise vivida na Europa e pelas ações de educação ambiental 

http://www.smatorino.it/
http://www.smatorino.it/
http://www.smatorino.it/
http://www.smatorino.it/
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desenvolvidas para evitar desperdício de água, sobretudo com as crianças. À 

noite a pressão na rede de Turim é reduzida a fim de evitar perdas. Na região 

atendida pela SMAT há 150 pontos de distribuição de água potável, inclusive 

gaseificada, cujo litro custa apenas 0,05€.  

A SMAT encarrega-se do funcionamento de 160 estações pequenas, 

médias e grandes que consentem, por ano, a depuração de mais de 270 

milhões de metros cúbicos de águas residuais. Às complexidades do processo 

de tratamento primário, secundário e terciário associam-se sistemas de 

recuperação energética que, mediante a cogeração de energia térmica e 

elétrica, consentem uma ulterior recuperação dos recursos e uma notável 

contenção dos custos de gestão. Enfim, os sistemas de reutilização recuperam 

parte das águas depuradas e as distribuem para usos industriais, chegando a 

mais de 15 milhões de metros cúbicos por ano.  

 

TRM S.p.A 

Usina de Tratamento dos Resíduos Sólidos 

Metropolitanos em Turim. 

 

 

 

 

A TRM tem Capital 20% público e 80% privado, é a sociedade que 

recebeu o encargo para o projeto, a construção e a gestão do incinerador 

(Termovalorizador) da província de Turim. O incinerador é uma usina destinada 

ao aproveitamento energético dos resíduos que não puderam ser recuperados, 

rejeitos, e dos que não foram objeto de coleta seletiva, seja por 

indisponibilidade de coletores ou por descarte irregular.  

http://www.smatorino.it/
http://www.smatorino.it/
http://trm.to.it/
http://trm.to.it/
http://trm.to.it/
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A incineração tem por objetivo aproveitar a energia neles contida, 

produzindo eletricidade e calor. A instalação representa o anel conclusivo do 

sistema integrado de gestão dos resíduos na província de Turim, onde o 

desenvolvimento da coleta seletiva alcançou – em linha com os parâmetros 

europeus em torno de 50%. O calor gerado através da queima dos resíduos 

pelo incinerador de Turim é aproveitado para geração de energia elétrica que é 

colocada na rede de distribuição, ligando o início à conclusão do ciclo de 

produção. Eis porque a valorização dos resíduos sólidos “coloca em 

«circulação a energia», atividade que não se põe em alternativa à coleta 

seletiva, mas constitui o último anel do ciclo integrado dos resíduos, um círculo 

que se fecha”.  

A empresa cobra um custo de 107 € por tonelada recebida e realiza 

diversos testes no recebimento dos resíduos de forma a não receber resíduos 

com características como periculosidade e radioatividade acima dos limites 

europeus. São produzidos 350 mil Megawatts/hora (MWh) o que atenderia 

175.000 famílias por ano. O termovalorizador vai gerar energia térmica para 

aquecimento urbano. A capacidade máxima instalada é de 480 mil toneladas 

por ano. O termovalorizador consome 14% da energia produzida o restante é 

vendido. 

 

ART Ambiente Recursos e Territórios 

Sociedade de Engenharia  

 

 

 

A sociedade foi criada em 1997, por iniciativa de um grupo de 

profissionais que, desde os primeiros anos 90, colaboraram nas atividades de 

http://www.artambiente.it/
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estudo e planejamento promovidas pelas autoridades de bacia do rio Pó. A 

ART opera nos setores de engenharia hidráulica, avaliação ambiental, 

planejamento territorial e nos sistemas de informação territoriais. A sociedade 

usa uma estrutura operacional constituída por uma equipe de especialistas em 

engenharia, geologia, arquitetura e informática capaz de garantir uma 

abordagem integrada e multidisciplinar no desenvolvimento do projeto. Graças 

à experiência adquirida, oferece uma ampla gama de serviços no campo do 

projeto de obras hidráulicas, direção de trabalhos e coordenação da segurança 

(D. Lgs. 81/2008), avaliação ambiental de projetos, planos e programas, projeto 

e realização de Sistemas de Informações Geográficas (GIS) de soluções 

informáticas para o suporte da gestão territorial e ambiental, projeto de planos 

territoriais, elaboração de planos de proteção civil. Competência, inovação, 

atenção ao cliente são os princípios com os quais enfrenta o próprio trabalho 

na busca de soluções e novas oportunidades. 

Durante o período de estágio foi realizada uma mesa redonda onde o 

Engº Ivo Fresia e o Engº Ivan apresentaram um pouco da história da empresa 

e da área de atuação. Através da participação da equipe brasileira foi possível 

fazer um paralelo das questões hídricas brasileiras com a italiana. 

 

Milano Depur 

Estação de depuração das águas no bairro 

de Nosedo – Milão. 

 

 

 

O depurador de Nosedo, a primeira, a maior e mais antiga estação de 

tratamento das águas residuais da cidade, localiza-se na área sudeste de Milão 

e representa a fase conclusiva de uma complexa estrutura de coleta e 

http://www.artambiente.it/
http://www.depuratorenosedo.eu/it/
http://www.depuratorenosedo.eu/it/
http://www.depuratorenosedo.eu/it/
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transporte das águas residuais provenientes da área centro-oriental da cidade 

de Milão. Conta com uma linha de água e uma linha de lodo, a estação tem 

uma capacidade de tratamento equivalente a 1.250.000 habitantes. A 

capacidade de vazão é de 15m³/s. Considerando que o sistema de coleta de 

esgoto da cidade de Milão é do tipo misto, esgoto e drenagem, durante a época 

de chuvas, a ETE realiza o tratamento completo apenas de 11m³ do esgoto 

coletado, os outros 4m³ recebem apenas tratamento primário e são destinados 

no rio Pó.  

A estação opera com sua capacidade total desde 2004. Ela é fruto de 

uma concessão de 19 anos onde foi utilizada a modalidade B.O.T (Build – 

Operate-Transfer) onde diversas empresas fazem parte da concessão, entre 

elas a Veolia, SIBA e outras. 

O efluente do tratamento das águas é usado na agricultura. Para que 

isso fosse possível, Milão adotou limites de emissão de efluentes mais 

rigorosos que a Legislação vigente Dec. 152/2006 e de reuso na agricultura 

Dec. 185/2003. Dessa forma o efluente do tratamento é despejado em um 

canal que circunda o parque agrícola, que existe no entorno da cidade 

(Vettabbia). Os agricultores pagam menos de 2000€ por ano para usar a água. 

O sistema aproveita o potencial térmico das águas de esgoto nos sistemas de 

climatização das instalações da estação. O lodo produzido na ETE tem boas 

características, baixo nível de metal pesado, que permite ser usado na 

agricultura. O excedente é queimado em fábrica de cimento com percentual de 

90% de secagem. A tarifa praticada em Milão é de 0,70€/m³. A Itália é um dos 

países onde se paga menos pela água.  
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EMILIAMBIENTE 

Estações de abastecimento, depuração e gestão das 

águas em Parma. 

 

 

A EmiliAmbiente é responsável pelas estações de abastecimento e 

gestão das águas no Município de Parma (Fontanellato em Priorato, Parma), 

assim como pelas estações de Depuração de Busseto. As visitas nessas 

localidades possibilitaram aos participantes verificarem a gestão e a execução 

de serviços de saneamento (sistemas de água e esgoto) nas localidades 

menores. 

Durante as visitas foi possível conhecer as instalações de bombeamento 

de água subterrânea, tratamento e distribuição de água potável. Uma estação 

de tratamento de esgoto que foi recentemente reformada e atualizada e uma 

pequena estação de tratamento de esgoto com o sistema de filtração através 

de membranas (MBR). 

 

IREN S.p.A 

Estações de abastecimento e gestão das águas 

nas províncias de Parma e Reggio Emilia. 

 

 

 

A rede do sistema hidráulico das províncias de Parma e Reggio Emilia 

gerida pela IREN S.p.A. é composta por diversos pontos de captação (entre os 

quais poços, fontes na alta e média colina e também uma represa artificial), 

reservatórios pênseis, galerias filtrantes, estação de tratamento das águas 

captadas e distribuídas. A estes juntam-se os depuradores que concluem, com 

o seu trabalho, o ciclo integrado da água. À experiência das visitas técnicas 

http://www.emiliambiente.it/
http://www.emiliambiente.it/
http://www.irenemilia.it/
http://www.irenemilia.it/
http://www.emiliambiente.it/
http://www.irenemilia.it/
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nas instalações da IREN S.p.A. acrescenta-se a apresentação de um modelo 

multiutilitário que vê a IREN S.p.A. como órgão de referência no setor da 

gestão operacional do ciclo hídrico integrado, mas também da distribuição do 

gás metano, das redes elétricas e do aquecimento urbano. Além da gestão de 

água e esgoto, também faz a gestão de resíduos. 

As visitas técnicas realizadas na Itália foram dedicadas, sobretudo, ao 

conhecimento de ETEs e ETAs, uma vez que as despesas de todo o estágio 

foram custeadas pela  Autorità D’Ambito Torinese – A.T.O., que opera serviços 

de água e esgoto. No campo dos resíduos sólidos houve a visita ao 

termovalorizador da TRM, além disso, uma apresentação sobre o sistema de 

coleta de resíduos em Régio Emília, pela empresa IREN. 

De forma geral, o estágio proporcionou aos participantes uma visão da 

gestão, execução e monitoramento que as Instituições italianas visitadas 

estabelecem para os sistemas de água, esgoto ou resíduos.  

 

 

2. CONSIDERAÇÕES DO PERÍODO DE ESTÁGIO NA ITÁLIA  

 

2.1. Governança e Gestão 
 

A existência das Diretivas Europeias (ato que fixa um objetivo geral que 

todos os países da União Europeia (UE) devem alcançar) contribuem para um 

alinhamento normativo, uma vez que países em diferentes níveis da gestão do 

saneamento buscarão se adequar, tendo como referenciais comparativos os 

próprios países da UE. Destaca-se que as diretivas possuem prazos de 

atendimento e multas nos casos de não conformidade por parte dos países 

envolvidos. 

http://www.irenemilia.it/
http://www.irenemilia.it/
http://www.irenemilia.it/
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Comparativamente, a Itália por estar inserida em um forte bloco como a 

União Europeia (UE), percebe-se uma preocupação no atendimento das 

diretivas e a busca de um padrão de governança a fim de igualar aos países de 

referência em saneamento dentro do bloco, onde se observa que as empresas 

são públicas com capital privado e tendência de emissão de ações na bolsa de 

valores. No Brasil, dada a sua amplitude territorial e diferentes características 

econômicas, existem diferentes níveis de governança no saneamento, mesmo 

tendo leis, decretos e planos definidos no nível federal.  

No Brasil, tem-se o marco do saneamento com a Lei 11.445/2007 que 

define condições estruturantes para o saneamento brasileiro com bases nos 

princípios de planejamento, da prestação de serviços, da fiscalização, da 

regulação e do controle social. A própria Lei 11.445/2007 ainda necessita de 

maior uniformidade de sua aplicação nos estados e municípios brasileiros, 

tendo em vista os diferentes níveis de aplicação de suas ações. Na situação da 

Itália, torna-se mais próxima uma uniformidade de governança, em função da 

menor extensão territorial e de uma característica econômica de maior 

equilíbrio que a brasileira. 

Com base nas visitas realizadas, identifica-se o planejamento voltado 

para os três eixos do saneamento (água, esgoto e resíduos sólidos), embora 

em alguns municípios o gerenciamento seja feito de maneira diferenciada (em 

Turim, água e esgoto não são gerenciados com resíduos sólidos, talvez em 

função da diferença de concessionários gestores dos serviços). 

 

2.2. Normatização 
 

Itália e Brasil dispõem de normativas de saneamento bem 

regulamentadas, não apresentando grandes divergências quantos aos 
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parâmetros qualitativos e quantitativos referentes ao tratamento de água, 

esgoto e resíduos. A questão referente ao tratamento e gestão das águas 

pluviais ainda carece de maior atenção e regulamentação em ambos os países. 

O fator preponderante frente à normatização está na implementação e 

cumprimento das regulamentações. A Itália apresenta uma efetividade muito 

expressiva no atendimento das normas de saneamento, já o Brasil, apesar de 

dispor de um aparato legal muito amplo e regularizado, os resultados obtidos 

em termos de proteção dos recursos hídricos e desenvolvimento sustentável 

estão longe de alcançar índices de efetividade satisfatórios e duradouros, uma 

vez que estes processos também perpassam por transformações culturais e 

investimentos em educação. O aumento de fiscalização, monitoramento, 

capacitação técnica e científica e efetividade da participação social nas 

atividades de planejamento/gestão/controle vão permitir melhores resultados 

em termos de conservação e uso racional dos recursos naturais. 

 

2.3. Setores de Saneamento 
 

2.3.1. Sistemas de Abastecimento de Água 
  

As visitas realizadas nos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) 

permitiram identificar principalmente a adoção de tecnologias para a operação 

dos sistemas de produção. De maneira geral, os SAAs visitados são 

compostos pela captação (podendo ser superficial ou subterrânea), tratamento 

(maioria com desinfecção), recalque ou bombeamento (quando necessário), 

reservação e distribuição. Destaca-se o nível de automação e controle de 

variáveis nos processos de produção como vazão, pressão, ph e turbidez, 

sendo aplicado tanto nos grandes como nos pequenos sistemas. Também foi 

possível conhecer os processos relacionados ao controle de qualidade da água 

nos sistemas de produção e de distribuição. 
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Em análise comparativa, observa-se que as tecnologias aplicadas na 

Itália são de conhecimento e aplicação nos SAAs brasileiros. No Brasil as 

tecnologias apresentadas podem ser visualizadas em sistemas produtores de 

maior porte, devido a sua capacidade de investimento. Em sistemas menores, 

tendo em vista a capacidade de investimento e o custo de operação, o uso de 

tecnologias ficam inviabilizadas, sendo menos utilizadas. No entanto, na Itália 

além da preocupação normal de fornecer uma água de qualidade para seus 

clientes, os consórcios italianos tem a problemática de monitorar sua água 

contra ações de terroristas.  

No que tange à gestão de perdas, percebe-se uma postura menos 

atuante devido às características dos sistemas de produção e abundância de 

recursos hídricos. A exceção neste quesito foi da organização IREN, que 

apresentou um modelo de gestão de perdas de água e de energia elétrica com 

balanço hídrico, tendo como base as métricas do IWA (International Water 

Association), que também é conhecido no contexto brasileiro. No que tange a 

performance dos sistemas de distribuição, a IREN apresentou práticas de 

monitoramento da idade das redes e um plano de investimento com foco em 

substituição de redes antigas, situação esta que também pode ser vista no 

contexto brasileiro. 

Quanto à participação social, foram apresentadas práticas de 

aproximação e conscientização da sociedade para a preservação dos recursos 

hídricos, como visitas de escolas e ações culturais para conhecimento dos 

sistemas produtores. Destaca-se a prática de disponibilização de quiosques de 

fornecimento gratuito de água para a população, apresentado pelas 

organizações IREN e SMAT, como o Projeto Punt Acqua.  Para um país 

tropical como o Brasil seria interessante à implantação desse projeto pelos 

consórcios, conscientizando a população referente à importância do consumo 

regular de água para evitar alguns problemas de saúde. 

http://www.irenemilia.it/
http://www.smatorino.it/
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No Brasil, também podem ser identificadas práticas de envolvimento 

social com foco na conscientização e na preservação do recurso (educação 

escolar, ações junto à sociedade) de acordo com a maturidade e capacidade 

de investimento de cada prestador e/ou titular dos serviços. 

Brasil e Itália apresentam sistemas de financiamento majoritariamente 

custeados pelo pagamento de tarifas pelos usuários, as diferenças mais 

representativas se dão na periodicidade das cobranças. 

Identificou-se como forma de faturamento e tarifação pelo uso dos 

serviços um método menos utilizado no contexto brasileiro, no qual se realiza a 

leitura de medidores e o seu respectivo faturamento de forma trimestral, 

semestral ou anual. Outras situações que puderam ser observadas foram os 

indicadores de baixa inadimplência (diferente do cenário brasileiro), além da 

necessidade de continuidade de fornecimento de água às pessoas assistidas 

pelo governo (famílias com filhos não podem ter água/energia suspensa). No 

Brasil, podem ser vistas práticas de tarifa diferenciada para pessoas em 

condições sociais menos favorecidas, considerando sua condição econômica e 

social. 

 

2.3.2. Sistemas de Tratamento de Esgoto 
 

As visitas nos Sistemas de Tratamento de Esgoto permitiram visualizar 

as práticas de coleta, tratamento, reaproveitamento e disposição final dos 

esgotos. Destaca-se o alto nível de cobertura de coleta e tratamento dos 

esgotos, situação diferente do contexto brasileiro, que atualmente, de acordo 

com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 

o tratamento dos esgotos gerados não chega a 50%. Cabe ressaltar as 

diferenças territoriais entre Brasil e Itália, no qual a amplitude do território 

brasileiro impõe uma condição de maior dificuldade para a universalização do 
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tratamento de esgoto, em função da sua extensão. A título de comparação, a 

Itália (302.000 km2) possui uma extensão territorial um pouco maior do que o 

estado de São Paulo (249.000 Km2). 

Quanto ao sistema de coleta italiano, há predominância do sistema misto 

(esgoto sanitário + águas pluviais), o que impacta diretamente na qualidade do 

efluente recebido nas estações de tratamento. Foram citadas práticas de 

operação conhecidas do sistema brasileiro, como identificação de pontos 

críticos e de manutenção preventiva em interceptores e rede coletora de 

esgoto. 

No Brasil adota-se o sistema do tipo separador absoluto, ou seja, 

sistemas independentes para esgoto e para águas pluviais. Entretanto, esse 

tipo de sistema não garante que a rede de drenagem de águas pluviais não 

seja contaminada por esgotos, já que em muitos casos, há ligações 

clandestinas de esgoto sanitário nessa rede. 

Conforme visitas realizadas, foram apresentadas estações de tratamento 

de esgoto (ETE) de diversos portes, tanto de grandes sistemas (Milão) como 

de pequenos sistemas (Zibello). Cabe destacar que todas as ETEs 

apresentadas possuem sistema de automação e controle do processo. Foi 

apresentada a utilização de tratamento terciário dos esgotos, que objetiva um 

índice de 99% de tratamento. Também foram apresentadas práticas de 

reaproveitamento energético nas ETEs (cogeração e exportação de energia), 

bem como do efluente final para irrigação e do lodo como insumo para 

atividade industrial. Em uma análise comparada, com base na visita, destacam-

se os níveis italianos de reaproveitamento da energia gerada no processo, do 

efluente e do lodo nas ETEs, o que permite compensar o investimento 

realizado, tendo em vista que plantas de ETEs necessitam de investimentos de 

maior volume aliados a um custo maior de operação. 
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Ainda no que tange às ETEs, foram apresentados alguns processos de 

tratamento dos esgotos, como reatores de lodos ativados, além do tratamento 

dos sub-produtos do esgoto (material gradeado do tratamento preliminar e 

lodo) por meio de incineração e/ou desidratação. 

A cidade de Campinas-SP está sofrendo com a desvalorização dos 

bairros onde as ETEs estão sendo instaladas. Um problema resolvido em 

Nosedo (Milão), que com suas instalações fechadas e o tratamento do Gás 

conseguiu eliminar o odor que fica entorno das ETEs.  

A troca de hipoclorito de sódio para o dióxido de cloro é outro diferencial 

e trouxe alguns benefícios aos Italianos como: 

 Dióxido de cloro destrói mais eficazmente esporos, bactérias, vírus e 

outros patogênicos; o tempo de contato necessário para o dióxido de 

cloro atuar é menor quando comparado com o ozônio ou o cloro; tem 

melhor solubilidade, além de benefícios relacionados à saúde da 

população, uma vez que o uso do cloro para desinfecção favorece a 

criação de outros compostos que podem levar ao desenvolvimento de 

câncer. 

 Utilização do raio ultravioleta para a desinfecção. 

Atualmente no Brasil a Sanasa da cidade de Campinas já está 

substituindo o cloro em uma de suas ETEs pelo ozônio. 

Outros avanços verificados na Itália foram: 

 Esgoto tratado é utilizado na agricultura, em Nosedo (Milão); 

 Lodo tratado é enviado para produção de fertilizante e fábrica de 

cimento;  

 Produção de Energia. 

http://www.depuratorenosedo.eu/it/
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Além disso, é importante destacar que foi muito interessante nas visitas 

verificar que a mesma importância dada pelos italianos para o tratamento de 

água e esgoto das cidades grandes também acontece nas pequenas 

localidades. 

 

2.3.3.  Modelo Brasileiro na Gestão Municipal de Água e Esgoto 
 

No Brasil pode-se destacar o trabalho desenvolvido pela Sanasa - 

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A. É uma Sociedade 

de Economia Mista, responsável pelos sistemas de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário, na cidade de Campinas (SP), cujo objetivo é tornar 

Campinas a primeira cidade com mais de 1 milhão de habitantes a atingir até 

2020:  

 100% abastecimento de água; 

 100% coleta e afastamento de esgoto; 

 100% tratamento de esgoto. 

A Sanasa realiza investimentos no controle do índice de perdas no 

sistema de distribuição, atingindo 19% de perda, em sistema de automação 

(telas do centro de controle operacional com 24 horas de operação e controle), 

avaliação do desempenho do sistema, através de mapeamento dos 

rompimentos na rede, distritos de manutenção, detecção de vazamento de 

água, bancada de calibração de hidrômetros, substituição de rede de água, 

controle de pressão, eficiência do consumo de energia. 

Destaca-se o índice de abastecimento de água de 99,53%, 5 estações de 

tratamento de água (ETAs), 92,46% de coleta e afastamento de esgoto, 23 

estações de tratamento de esgoto (ETEs) e 1 estação de produção de água de 

reuso (EPAR). 
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2.3.4.  Sistemas de Coleta e Tratamento dos Resíduos Sólidos 

A meta estabelecida para 2020 na Directiva-Quadro dos resíduos sólidos 

urbanos da Comissão Europeia é a recuperação de 50% do lixo doméstico. Os 

países que ocupam as primeiras posições são a Áustria e a Alemanha, com 62 

% de resíduos reciclados e compostados, seguidos pelos Países Baixos (60 

%), Bélgica (56 %) e Suécia (48 %), de acordo com a AEA, 2010. 

Entretanto dados da Eurostat de 2014, em comparação ao ano de 2012 

demonstram que dentre os países membros mais populosos da União Europeia 

que apresentaram maior percentual de redução na geração de resíduos estão 

a Itália e Espanha (-4,4%); o Reino Unido com - 3,3%, a Alemanha com - 2,2%, 

seguidos da França, que apresentou um leve declínio de -0,2%. 

Na Itália, que detém uma população média de 60.782.668 habitantes, 

registrada para o ano de 2013, segundo dados da ISPRA, a geração anual de 

resíduos é de 505 Kg/habitantes, dos quais recebem tratamento 476 

Kg/habitantes, distribuídos da seguinte forma: 

 

Figura 01: Fontes de destinação dos resíduos sólidos urbanos da Itália.  

Fonte: Ispra, 2014. 
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Em Reggio Emília, a empresa IREN Emília, que atua na área de 

resíduos sólidos trata cerca de 1.600.000 t/ano e tem receita anual de 450 M€. 

Recupera cerca de 63% dos resíduos gerados (vidro, papel, metal, lenha e ecc) 

enquanto que os 37% restantes são destinados em um aterro sanitário. A 

infraestrutura do sistema de gestão compreende: 12 estações de tratamento, 

seleção e armazenamento, 3 incineradores, 2 unidades de compostagem e 1 

aterro.  

Foi adotado o modelo Reggio, com diferenciação de coleta por 

ambiente, centro histórico, área urbana e zona não urbana. Os resíduos são 

separados em seis frações e a frequência de coleta varia de acordo com o 

material e a região de coleta. Na região urbana o serviço de coleta é mais 

capilarizado. Na coleta seletiva porta-a-porta são 3 frações. Há 122 centrais de 

coleta distribuídas em três cidades, sendo 53 em Reggio Emilia, 38 em 

Piacenza e 31 em Parma. 

 A previsão é que em 2016 o cidadão tenha um cartão com código de 

barras que vai contabilizar os resíduos entregues nos centros de coleta, essa 

estratégia visa premiar o cidadão com desconto na conta. Também é realizada 

a distribuição de sacos anualmente aos cidadãos, sendo um por domicilio, por 

semana. 

No Brasil, embora se divulgue a separação dos resíduos domiciliares em 

5 frações, papel, plástico, metal, vidro e orgânico, o modelo adotado 

normalmente é de duas frações, seca e molhada. Essa situação ocorre para 

facilitar a adesão da população, para estimular e mostrar que é fácil realizar a 

coleta seletiva e também porque não há estrutura de coleta diferenciada por 

material, como ocorre na Itália. No Brasil, o mesmo caminhão coleta todos os 

recicláveis. Acredita-se que a assinatura do acordo setorial de embalagens vai 

trazer maior agilidade na ampliação da coleta seletiva no país e, 

http://www.irenemilia.it/
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consequentemente, melhorar as condições precárias da maioria das 

organizações de catadores, ampliando a inserção de catadores em unidades 

de triagem. 

Como no Brasil vem se incentivando o fim dos lixões e a implantação de 

aterros sanitários, torna-se essencial para preservar o máximo possível a vida 

útil dos aterros que estão sendo criados, o trabalho efetivo de coleta seletiva, 

juntamente com a logística reversa. O aproveitamento máximo desses 

materiais associado a maiores incentivos financeiros poderia auxiliar na 

mudança do quadro de resíduos no país e fortalecer o setor. 

Na região Piemonte, especialmente na Província de Turim, foi adotada 

como uma das alternativas utilizadas como destino final no processo de gestão 

integrada dos resíduos sólidos urbanos o termovalorizador, cuja empresa que 

detêm a concessão é a TRM S.p.A. (Tratamento de Resíduos Metropolitan), 

responsável pela construção e operação do equipamento. A concessão atende 

a 8 (oito) consórcios da Província de Turim, distribuídos administrativamente 

conforme demonstrado na figura abaixo: 

 
Figura 02: Consórcios públicos dos municípios da Província de Turim que destinam 

seus resíduos ao termovalorizador da TRM. Fonte: TRM, 2015. 
 

A TRM está em operação desde o ano de 2013 e é uma empresa de 

economia mista, com 80% de suas ações de propriedade privada e 20% 

http://trm.to.it/
http://trm.to.it/
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pertencentes ao poder público. O projeto foi idealizado e obteve Autorização 

Ambiental Integrada desde o ano de 2006, tendo sido renovada no ano de 

2012. O custo médio de instalação do projeto foi de cerca de 260 milhões de 

Euros, financiados por instituições financeiras de crédito e pelos acionistas da 

empresa, com base num plano de capitalização elaborado para o 

empreendimento.  

No processo são utilizadas 421.000 toneladas de rejeitos e resíduos 

indiferenciados, resíduos sólidos urbanos e também resíduos especiais 

semelhantes ao urbano, produzidos por pequenas empresas e atividades 

comerciais, para reaproveitamento energético na produção de eletricidade e 

energia térmica (água quente) utilizada no aquecimento urbano. A queima dos 

resíduos atinge uma temperatura controlada de mais de 1.000 (mil) graus, 

resultando numa geração de energia elétrica de 350.000 MWh, cogeração 

térmica de 170.000 MWh e cogeração de energia elétrica de 320.000 MWh. A 

figura a seguir ilustra as etapas do processo do termovalorizador. 

 

Figura 03: Etapas realizadas pelo termovalorizador da TRM. Fonte: TRM, 2015. 

 

O sistema tem capacidade de geração de energia elétrica 

correspondente às necessidades anuais de cerca de 175 mil famílias de três 

pessoas e como geração de energia térmica, com capacidade para 

aquecimento de 17.000 casas de 100 metros quadrados de energia elétrica 
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para cerca de 160.000 famílias. A recuperação energética proveniente dos 

resíduos representa uma economia de cerca de 70.000 toneladas por ano de 

combustíveis fósseis. 

Resultam do processo da queima (escória e ferro) e de limpeza dos 

gases de combustão (cinzas e sais residuais). A escória constitui 21% do peso 

inicial do material de entrada, as cinzas são cerca de 2 % em peso de resíduos 

iniciais e os sais residuais representam cerca de 1,5%. Esses resíduos são 

armazenados em silos e destinados para a reciclagem e aterros sanitários. 

As principais vantagens da incineração é que ela reduz o volume de lixo 

e favorece a produção de energia. O volume dos resíduos é um grande 

problema nos aterros sanitários, por isso os aterros necessitam de uma grande 

área operacional para o tratamento do lixo e a Itália por ser um país com uma 

faixa territorial muito menor que a brasileira, utiliza o incinerador. As 

desvantagens são o alto custo e a poluição do ar, no entanto existe pela 

empresa responsável um controle rigoroso quanto à emissão de gases. 

A empresa dispõe de um plano de monitoramento para as emissões, 

com acompanhamento continuado dos parâmetros, analisando os fluxos de 

gases gerados pela combustão de resíduos em três pontos diferentes do 

processo: na caldeira, na montante do sistema tratamento de gás e na lareira. 

Os principais parâmetros monitorados são: poeira, monóxido de carbono, ácido 

clorídrico, ácido fluorídrico, amônia, óxidos de enxofre, carbono orgânico total, 

mercúrio, zinco, cádmio e tálio, dioxinas e furanos, metais totais e óxidos de 

nitrogênio. O sistema de monitoramento das emissões é acessado 

remotamente pelas autoridades públicas de controle e pelos cidadãos de 

maneira geral, através do site da TRM ou de aplicativos gratuitos quem podem 

ser instalados nos smartphones. 
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A operação do termovalorizador conta com o controle de diversas 

instituições: a província de Turim, a Autoridade Regional de Proteção 

Ambiental (ARPA Piemonte), a autoridade no âmbito de resíduos (ATO-R) e o 

Comitê Local de Controle do termovalorizador, cada um com tarefas 

específicas. À província de Turim, com o apoio técnico da ARPA, compete 

avaliar regularmente as emissões geradas pelo empreendimento e seu impacto 

ambiental, bem como fiscalizar o cumprimento às exigências legais. 

A empresa também incentiva a educação ambiental como parte para 

conscientização social, implementando o Projeto Escola, destinado a crianças 

de escolas primárias e jovens das escolas secundárias, com idades entre 6 e 

13 anos, participação direta de crianças em jogos e atividades ambientais e 

realização de visitas guiadas, para alunos que frequentam o ensino secundário 

e para adultos. 

O termovalorizador é uma tecnologia de ponta, com elevado custo de 

implantação, entretanto foi avaliado como alternativa na redução do volume de 

resíduos sólidos destinados aos aterros sanitários italianos, face a crescente 

geração de resíduos sólidos do País, com a vantagem de produção e 

reaproveitamento energético.  

Apesar de toda a tecnologia vale lembrar que a instalação do incinerador 

não foi muito bem aceita pela população, principalmente pelo fato de uma das 

exigências da população é que ele fosse uma empresa pública, fato que não 

aconteceu. Outro detalhe é que existe o interesse de diminuir a quantidade de 

rejeitos enviados ao incinerador para o atendimento de novos padrões 

europeus. 

No Brasil o uso de incineradores ainda é bastante resistente, embora 

haja registros do uso dessa tecnologia no País desde os anos de 1890, devido 

ao uso de equipamentos obsoletos ou em decorrência da operação e 
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manutenção inadequada, o que confere ao processo o conceito de poluidor, 

nocivo à saúde e prejudicial ao meio ambiente. 

Embora ao longo dos anos tenham ocorrido avanços na tecnologia 

desses equipamentos, a imagem de poluição perdura, o que tem provocado a 

quase exclusão dessa alternativa nos processos de tomada de decisão nas 

propostas de sistemas de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

(GIRS) e reciclagem de energia, reforçada pela opinião pública de entidades 

ambientalistas, que, desconhecendo as tecnologias atuais com garantias de 

não poluição ambiental, fazem forte pressão contrária.  

A existência de catadores de materiais recicláveis no Brasil, que atuam 

na coleta seletiva formal ou informal, é uma situação que requer um sistema 

que permita que os recicláveis sejam preferencialmente enviados a essa 

categoria de profissionais. Na Conferência Nacional de Meio Ambiente ocorrida 

em 2013, uma das bandeiras levantadas pelo Movimento Nacional de 

Catadores foi à solicitação de proibição para a incineração de resíduos sólidos 

domiciliares, como forma de garantir que os recicláveis serão destinados aos 

catadores. 

Hoje a incineração no Brasil se resume à existência de grande 

quantidade de incineradores de porte muito pequeno, equipamentos muito 

simples, com capacidades inferiores a 100 kg/hora, instalados em pontos 

espalhados pelo País, principalmente em hospitais e casas de saúde. A grande 

maioria destes ou está desativada ou incinerando de forma precária, em geral 

com emissões bastante elevadas. Os equipamentos são geralmente mal 

operados e mantidos de forma inadequada, com carência na reposição de 

peças e dispondo de mão-de-obra não qualificada, não havendo qualidade no 

processo, uma vez que não é a atividade dessas empresas (MENEZES, 2000). 
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Além dos resíduos hospitalares, a incineração se restringe ao 

processamento de resíduos perigosos e de alto risco, industriais e 

aeroportuários, e pouco tem sido efetivamente realizado no que se refere à 

geração da energia.  

Na Itália verifica-se que as tecnologias atuais contam com incineradores 

com tratamento de gases sofisticados, perseguindo a meta de emissão Zero. 

Foram obtidos avanços nos sistemas para a remoção de poluentes como NOx, 

dioxinas e furanos. Há tecnologias avançadas no tratamento para a produção 

de resíduos finais inertes, que podem ser reciclados ou dispostos sem nenhum 

problema no meio ambiente.  Houve avanços também nas fases de pré-

tratamento do lixo, anterior à incineração, para aumentar a sua 

homogeneização, baixar a umidade e melhorar o poder calorífico, de tal forma 

a transformá-lo em um combustível de qualidade para a máxima geração de 

energia.  Conta-se com a sofisticação dos processos de combustão com o 

aumento dos sistemas de turbilhonamento, secagem, ignição e controle da 

combustão, portanto, diante de tantos avanços e utilização de tecnologias 

limpas, é inconcebível, não pensar hoje na elaboração de um projeto de 

tratamento de RSU sem considerar a possibilidade da geração de energia. 

De acordo com Menezes, 2000, a experiência mostra que a geração de 

energia elétrica se torna rentável em instalações com capacidade de 

processamento de resíduos superior a 250 t/dia, abaixo desta capacidade a 

energia é normalmente aproveitada apenas para uso da própria usina, o que 

sinaliza que é uma tecnologia que se torna viável somente quando aplicadas a 

territórios com população superior a 1,5 milhão de habitantes. 

Em comparação a outros países, inclusive a Itália, o Brasil engatinha no 

que diz respeito à reciclagem/recuperação de energia, não havendo 

efetivamente projetos representativos neste aspecto. 
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Visando ampliar a coleta seletiva, a cidade de São Paulo implantou duas 

centrais mecanizadas, a maior delas, Maria Carolina de Jesus, tem capacidade 

de processar diariamente 250 toneladas de recicláveis. A previsão é conseguir 

triplicar a capacidade de triagem de recicláveis para 7% dos resíduos gerados 

na cidade. Entretanto, em alguns momentos a usina tem operado abaixo da 

capacidade devido à falta de material para processar. Segundo gestores da 

central de triagem, esse fato decorre da ação de catadores autônomos e 

empresários do setor de reciclagem que coletam os recicláveis disponibilizados 

para coleta antes da coleta pública. 

Outra questão importante a ser discutida é a necessidade de adaptação 

de tecnologias para a realidade brasileira. A central mecanizada não tria o 

vidro, portanto é rejeito. O consumo de energia é bem significativo nos custos 

de operação e a renda média dos catadores que atuam naquela unidade é 

cerca de R$ 1.200,00 reais. 

Segundo dados do IBGE, 2008, resultados da Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico - PNSB, 99,96% dos municípios brasileiros têm serviços 

de manejo de Resíduos Sólidos, mas 50,75% deles dispõem seus resíduos em 

vazadouros; 22,54% em aterros controlados; 27,68% em aterros sanitários. 

Apontam ainda que 3,79% dos municípios dispõem de unidades de 

compostagem para os resíduos orgânicos; 11,56% contam com unidades de 

triagem para os resíduos recicláveis e 0,61% tem tratamento por incineração.  

A gestão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil é de responsabilidade 

dos municípios, que devido à sua complexidade e estrutura, apresentam 

grandes necessidades de recursos financeiros. Apesar dessa necessidade, em 

muitos locais é comum a oferta do serviço à população, sem a cobrança pela 

coleta de resíduos, sendo utilizado, em geral, “taxas de limpeza pública” 

embutidas nos impostos prediais e territoriais e acumuladas no tesouro 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/PNSB_2008.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/PNSB_2008.pdf


 
 
                                    Cooperação Brasil Itália 

 

                                                                                        
    

 
 

27 

municipal, o que faz com que a maioria das Prefeituras não disponha de 

recursos técnicos e financeiros para solucionar os problemas ligados à gestão 

de resíduos sólidos. 

Nesse sentido, há muitos que defendem não apenas a cobrança por 

serviços de coleta de resíduos, mas que esta seja efetuada sob a forma de 

tarifa, conforme previsto na Lei nº 12.305/10 - Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), uma vez teria o objetivo de informar os custos da coleta e 

disposição dos resíduos, induzir a diminuição da quantidade de resíduos 

gerada, no caso de se aplicar a cobrança progressiva pela geração de 

resíduos, bem como educar o cidadão para redução da geração dos resíduos 

sólidos urbanos. 

A prática do descarte inadequado provoca sérias e danosas 

consequências à saúde pública e ao meio ambiente, agravando ainda o quadro 

socioeconômico de um grande número de famílias que, na figura de catadores 

são excluídas socialmente, sobrevivendo dos lixões de onde retiram os 

materiais recicláveis que comercializam. Ainda, no cenário atual, em que a 

produção cada vez mais crescente de resíduos, com baixo índice de 

reciclagem e de reaproveitamento dos materiais e, ainda, a crise no setor 

energético, agravada pelos efeitos da mudança climática, as usinas 

termelétricas de lixo podem ser consideradas uma alternativa para equacionar 

os problemas de energia e de tratamento do lixo, desde que atendam às 

exigências ambientais. 

Segundo dados do CEMPRE – Compromisso Empresarial para a 

Reciclagem, do ano de 2010, da pesquisa Ciclosoft, apenas 8% dos municípios 

brasileiros possuem programas municipais de coleta seletiva com 

funcionamento regular que cobrem 12% da população brasileira e 86% do total 

dessas iniciativas concentravam-se nas regiões Sul e Sudeste do País. Muito 
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deverá ser feito para estimular a separação da fonte geradora, dependendo da 

implementação de políticas de conscientização da população sobre a 

importância da participação da sociedade na separação do lixo. 

Quanto à logística reversa, segundo dados do MMA – Ministério do Meio 

Ambiente, 2014, o tema ainda está em fase de negociação, havendo cinco 

cadeias sendo implantadas no Brasil:  

a) Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes – Dispõe de acordo 

setorial assinado dia 19/12/2012. 

b) Lâmpadas de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista – a minuta do 

acordo setorial foi concluída após negociações entre o governo e o setor 

e aprovada em reunião do CORI, devendo ser submetida à consulta 

pública. 

c) Produtos Eletroeletrônicos e seus Resíduos – Existem dez propostas, 

já analisadas pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA que estão fase de 

negociação com os proponentes. 

d) Embalagens em Geral – O acordo setorial foi assinado em novembro 

de 2015, mas ficou restrito na primeira fase apenas às 12 cidades-sede 

da Copa do Mundo de 2014. 

e) Descarte de Medicamentos – As propostas ainda estão em 

negociação. O MMA acredita que seja o setor de mais difícil negociação. 

No quesito de normatização, a Lei nº 12.305/10, que institui a PNRS, 

contém instrumentos importantes para permitir o enfrentamento dos principais 

problemas ambientais, sociais e econômicos do País, decorrentes do manejo 

inadequado dos resíduos sólidos, faltando na prática a sua implementação 

efetiva. Outras leis também são consideradas importantes para o 

desenvolvimento do setor, a Lei de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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Lei de Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) e de seus 

respectivos decretos de regulamentação (Decreto nº 7217/2010 e Decreto nº 

6.017/2007). 

Apesar das pequenas iniciativas, decorrentes da regulamentação do 

Decreto nº 5940, de 25 de outubro de 2006, implementadas com ações da 

Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P), no projeto "Coleta Seletiva 

Solidária", que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos 

órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte 

geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis, ainda há muito que ser feito para a inclusão social dos 

catadores de materiais recicláveis, que resultem de um processo em que se 

configure a esses trabalhadores o título de agentes de transformação 

ambiental, resultante da sua ação de separação do lixo para destinação à 

reciclagem, ampliando a vida útil dos aterros sanitários. 

O país ainda não conseguiu cumprir o prazo para erradicação dos lixões, 

estabelecido na Lei nº 12.305/10, que seria 2 de agosto de 2014, que prevê a 

disposição final ambientalmente adequada dos resíduos através da 

implementação dos planos estaduais ou municipais de resíduos sólidos. 

O fato é que os incineradores ou termovalorizadores são tecnologias 

caras para os padrões dos municípios brasileiros, mas que podem se tornar 

viáveis mediante a formalização de consórcios públicos e através de parcerias 

público - privadas. Contudo o entrave maior para a adoção dessa tecnologia é 

a implementação de uma política mais abrangente para o destino final, 

dispondo de um ente federativo em escala superior aos Estados e Municípios, 

que extrapole os limites territoriais e que possa intermediar a formalização 

desses consórcios, elaborar planos e estudos de viabilidade, capitar recursos e 

firmar parcerias. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7217.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6017.htm
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2011/10/coleta-seletiva-solidaria
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2011/10/coleta-seletiva-solidaria
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Contudo, a incineração se constitui em uma alternativa complementar 

para os processos de aterramento e para os programas de reciclagem, sendo o 

último elo no ciclo dos resíduos integrados para os resíduos não 

reaproveitáveis. Podem funcionar para resíduos hospitalares, mas o alto custo 

e a importância do retorno de materiais recicláveis para o ciclo produtivo, talvez 

não seja a melhor solução para nossa situação no cenário atual. O 

aproveitamento energético dos resíduos pode ser conseguido, estudado o 

custo x benefício, mas num cenário em que tenhamos a coleta seletiva mais 

avançada. 

Os avanços da tecnologia possibilitam o uso de técnicas ambientalmente 

corretas que visam à proteção do meio ambiente, desde que as usinas sejam 

operadas por equipes qualificadas e treinadas, e monitoradas pela comunidade 

e pelos órgãos ambientais e por agentes públicos e privados. 

 

2.4. Sustentabilidade Financeira 
 

Percebe-se na Itália a aplicação de várias modalidades societárias de 

gerenciamento dos serviços. Verifica-se uma predominância de organizações 

com capital público de direito privado. Destaca-se também a aplicação de 

consórcios com gestão compartilhada (público e privada), no qual verifica-se 

casos de atendimento em âmbito territorial (atendimento regionalizado para 

mais de um município). 

A Itália possui uma organização institucional bastante interessante, 

constituindo empresas, consórcios públicos, e parcerias público privadas que 

tornam mais eficientes a aplicação de recursos técnicos e financeiros. Sob este 

aspecto, as entidades de saneamento brasileiras ainda apresentam um déficit 

institucional, que deverá ser reduzido e otimizado a partir da implementação de 
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novas parcerias envolvendo governo, empresas privadas e a comunidade 

(controle social). 

No Brasil verifica-se que nos últimos anos vem crescendo o incentivo a 

formação dos Consórcios Públicos e das Parcerias Público – Privadas. É 

importante que os municípios compreendam a importância dessas parcerias ou 

da constituição dos Consórcios, seja para resíduos ou para outros sistemas de 

saneamento, para atingir a eficiência dos serviços a serem prestados. 

 

2.5. Tecnologias Aplicadas 
 

Os procedimentos e sistemas de tratamento empregados nos sistemas 

de água e esgoto no Brasil e Itália são equivalentes, a divergência se dá no 

maior uso de tecnologia pelas entidades italianas, que utilizam sistemas de 

controle remoto em praticamente todas as estações de tratamento, 

independentemente do porte. No Brasil, o uso de tecnologia remota se faz mais 

presente nas grandes estações de tratamento, principalmente devido a 

restrições financeiras. 

Em relação aos processos de desinfecção, na Itália, o dióxido de cloro 

vem substituindo o cloro (Cℓ2) nas estações de tratamento de água para 

abastecimento público devido demonstrações de laboratório de que o Cℓ2 pode 

produzir compostos organoclorados tóxicos e carcinogênicos. No Brasil, a 

predominância é do uso do cloro. 

A geração de energia, em forma de calor e eletricidade, tem sido 

implementada em alguns empreendimentos italianos (tratamento de esgoto), 

no Brasil, também há empreendimentos em fase de testes e implantação, 

contudo, o foco é geração de energia, tendo em vista que o clima não justifica 

aplicação de sistemas de aquecimento. 
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Importante destacar que o Brasil tem um grande desafio quanto ao 

desenvolvimento de tecnologias a serem aplicadas na prática. Tecnologias 

geram custos que muitas regiões não estão aptas para inseri-las, no entanto 

cabe a parceria de órgãos públicos com Universidades para encontrar uma 

solução quanto a aplicação de tecnologias viáveis para o melhor desempenho 

das estruturas de saneamento. 

 

2.6. Participação Social 
 

Aparentemente, os cidadãos italianos exercem maior pressão e controle 

dos processos, entidades e gestão dos serviços de saneamento por disporem 

de mecanismos de educação ambiental mais difundidos. 

No Brasil, a participação e controle social ainda é muito pequena, se dá 

majoritariamente a partir dos diversos Conselhos Municipais ou Estaduais e 

Comitês de Bacias Hidrográficas, onde a população afeta às casualidades e 

recursos hídricos regionais manifesta suas opiniões e prioridades.  

Atualmente, a necessidade de participação social na elaboração dos 

Planos Municipais tem sido uma ferramenta de incentivo e envolvimento da 

população brasileira nas discussões de melhorias nos setores de saneamento, 

serviços de direito da população. Possivelmente com uma maior mobilização 

da população e a introdução mais efetiva da educação ambiental nas 

instituições de ensino, a participação social se fortaleça no futuro, tanto no 

setor ambiental quanto em outros importantes setores de discussão. 

 

2.7. Gestão dos Recursos Hídricos 
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Para a gestão integrada dos recursos hídricos, os Estados Membros da 

União Europeia contam com a Diretriz 2000/60/CE, conhecida com a Diretriz 

Quadro das Águas (WFD), que define os conteúdos do Plano de Gestão dos 

Recursos Hídricos e a Diretriz 2007/60/CE que trata do plano de gestão das 

enchentes. Em relação à Diretriz 2000/60/CE, o objetivo foi atender às novas 

demandas do setor e instituir um marco legal para a proteção das águas 

superficiais interiores, subterrâneas, de transição e costeiras da Comunidade 

Europeia. 

Essas diretrizes têm os seguintes objetivos: 

 Alcançar o estado de “boa qualidade” para todas as águas até 31 de 

dezembro de 2015;  

 Administrar os recursos hídricos com base nas bacias hidrográficas 

independentemente das estruturas administrativas.  

A Diretriz foi acolhida na Itália através do Decreto Legislativo Nº. 

152/2006. O Decreto dividiu o território nacional italiano em oito distritos 

hidrográficos, conforme figura abaixo, e para cada um deles estabeleceu a 

elaboração de um plano de gestão. Para cada distrito foi designada uma 

Autoridade (Comitê) de Distrito Hidrográfico. 
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Figura 04: Distritos Hidrográficos Italianos. 

Fonte: http://www.direttivaacque.minambiente.it/recepimento_MAPPA.html, 2015 

 

Na Itália o marco legal para a gestão dos recursos hídricos é a Lei 

183/1989, que tem o plano de bacia como a principal ferramenta para a gestão 

do risco de deslizamento e de inundações, o qual deverá ser submetido e 

aprovado pelas Autoridades Comitês de Bacias Hidrográficas. 

Outro fato relevante é que a Diretriz Europeia e o Decreto Legislativo 

49/2010 preveem um planejamento de longo prazo, articulado em três fases a 

saber: 

 Avaliação preliminar do risco de inundação (até 2011);  

 Elaboração dos mapas dos perigos e do risco de inundação (até 2013);  

 Predisposição e implementação dos planos de gestão do risco (até 

2015). 

Observa-se algumas semelhanças na legislação previstas para a gestão 

dos recursos hídricos, como a definição da bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento territorial e a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

http://www.direttivaacque.minambiente.it/recepimento_MAPPA.html


 
 
                                    Cooperação Brasil Itália 

 

                                                                                        
    

 
 

35 

Na legislação brasileira, a Constituição Federal de 1988 define o domínio 

dos rios e a legislação de recursos hídricos a nível federal e estabelece os 

princípios básicos da gestão através de bacias hidrográficas. As bacias podem 

ser de domínio estadual ou federal. O inciso XVIII do artigo 21° estabelece que 

"compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as 

calamidades públicas, especialmente as secas e inundações”. Ainda, o artigo 

30 define que o uso do solo é de caráter municipal. 

Outro instrumento importante na legislação brasileira é a Lei das Águas, 

n.º 9.433, de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos; o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SISNAMA, que 

regulamenta a bacia hidrográfica como unidade territorial para a 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, além de 

estabelecer que as cidades estejam sujeitas à preparação e à implementação 

do Plano Integrado de Saneamento Ambiental, permitindo que seja realizada a 

ligação entre os planos de bacia (pelos Estados e pela União) e o plano de 

cada cidade, integral ou parcialmente, existente dentro da bacia hidrográfica. 

Ainda, o artigo 10 da Lei nº 9.433 determina que as classes de corpos de água 

serão estabelecidas pela legislação ambiental, sendo classificadas em águas 

doces, salobras e salinas, segundo seus usos preponderantes.  

O Brasil, com 14% da água do planeta, possui, entretanto, uma 

distribuição desigual do volume e disponibilidade de recursos hídricos. Embora 

haja legislações específicas para o setor, não se observa na prática um 

planejamento de longo prazo, com priorização e metas para atendimento às 

áreas com menor disponibilidade hídrica, ou susceptíveis a riscos 

hidrogeológicos, o que proporciona a frequente ocorrência de eventos com 

perdas econômicas e humanas para a sociedade brasileira. 
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Nesse contexto as questões de disponibilidade hídrica e de riscos 

hidrogeológicos, ainda se constituem em um grande desafio para o Brasil, 

sendo necessário avançar na gestão dos recursos hídricos, na revitalização 

dos cursos d’água e melhoria da qualidade das águas, com maior atuação dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas.  

Infelizmente as visitas técnicas e as palestras efetuadas durante o 

período do estágio não contemplaram aspectos relacionados à gestão dos 

fenômenos de enchentes, gestão das situações de seca ou escassez dos 

recursos hídricos na Itália, bem como de escorregamento de taludes, temas 

também relacionados à gestão da água, esses temas se tornam relevantes 

uma vez que alguns dos participantes do estágio vivenciam em seus 

municípios situações de vulnerabilidade populacional, provocadas quer seja por 

alterações antrópicas no meio ambiente ou em decorrência de ações da 

natureza ou por alterações climáticas com efeitos no ciclo hidrológico e na 

quantidade e qualidade das águas. 

Assim a discussão desse tema seria de suma importância ao 

compartilhamento de informações, com possibilidade de conhecer de perto a 

metodologia utilizada no planejamento e a aplicação de ferramentas capazes 

de minimizar principalmente os riscos em potencial de enchentes, alagamentos 

e deslizamentos de terra, bem como medidas adotadas para atenuar os efeitos 

de secas. 

Certamente, a disponibilização de informações sobre o 

acompanhamento das ações de planejamento, incluindo as medidas não 

operacionais e as operacionais (técnicas e práticas construtivas) aplicadas, 

forma de envolvimento e participação popular no processo, além de 

informações sobre custos de instalação e operacionais, seria bastante útil aos 
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participantes do estágio na Itália, com vistas a possibilitar que tais experiências 

sejam replicadas no Brasil.  
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3. CONCLUSÃO 
 

  

O Curso Planejamento para a Sustentabilidade e o estágio realizado na 

Itália proporcionou aos participantes que trabalham em diferentes Instituições 

no Brasil a reflexão das diferenças existentes nas próprias cidades e Estados, 

além de uma segunda reflexão ao compará-las com um país da Europa.  

Tanto o período de curso como a semana de estágio foram 

fundamentais para que os participantes desenvolvam constantemente essa 

atividade de análise, identificação e avaliação do que é melhor e mais 

sustentável em uma região, para ser adaptado e aplicado na gestão local ou na 

instituição de atuação no Brasil.  

Analisar as diferenças e semelhanças entre dois países, quanto à gestão 

e realização dos serviços de saneamento permitiu que todos os participantes 

absorvessem muitos conhecimentos para fortalecer a gestão no âmbito do 

saneamento, tanto na aplicação de melhorias nos sistemas das Instituições de 

atuação, assim como na possibilidade de replicação das informações a outras 

instituições de interesse. 

Como o Brasil é um país em desenvolvimento, deve aproveitar o máximo 

para adquirir o conhecimento e experiências de outros países mais avançados 

ou que estejam se destacando nos setores ambientais. Essa parceria com a 

Itália para capacitação de gestores públicos, seja de Consórcios, Órgãos 

Municipais e Estaduais, ou Instituições responsáveis pela gestão, controle e 

realização dos serviços de água e esgoto é um exemplo fundamental que deve 

ser continuado e ampliado, pois direto e indiretamente contribui para o 

fortalecimento do planejamento e da execução dos serviços de saneamento no 

país.  

O saneamento é um direito da população, no entanto a própria 

população brasileira desconhece o que é saneamento básico. Dessa forma, 
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atividades de capacitação como este curso, relacionadas a temas atuais 

importantes, proporcionam essa reflexão além de conhecer sistemas de 

saneamento bastante eficientes e automatizados, despertando nos gestores 

brasileiros o quanto o Brasil precisa avançar, e também o quanto o Brasil tem 

potencial para investir e melhorar os setores de saneamento, visto que ainda 

se encontra em desenvolvimento e deve aproveitar esse momento para 

absorver as melhores técnicas e tecnologias a serem aplicadas no setor. 

O Brasil ainda apresenta alguns desafios a serem superados no campo 

do saneamento básico, como: a necessidade de difusão do conceito de 

saneamento básico, de avanços tecnológicos adaptados às realidades locais, 

investimento em capacidade técnica, prioridade na fase de planejamento dos 

serviços, fortalecimento da gestão consorciada, redução de interferências 

políticas, investimento em educação ambiental e estímulo ao controle social. 

No entanto, a experiência vivenciada por cada participante foi muito 

enriquecedora e com certeza contribuirá para pequenos avanços na gestão de 

saneamento local, que serão essenciais na atuação futura das Instituições 

representadas. 
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