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RESUMO

Um dos  grandes  desafios  do  Brasil  é  universalizar  o  acesso  aos  serviços  de  saneamento

básico. A meta do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) é garantir que, até

2023, 100% do território nacional seja abastecido por água potável. No Brasil, cerca de 15,6%

da população vive em áreas rurais (IBGE, 2011), consideradas as mais deficitárias em termos

de acesso à água.  A maior dificuldade dos operadores de serviços de saneamento em zona

rural  é  a  operação e  manutenção dos  sistemas  de  abastecimento  de  água,  em virtude  da

dispersão populacional e baixo retorno financeiro. Diante da dificuldade e da necessidade de

abastecimento  de  comunidades  rurais  surgiram,  como alternativa,  as  organizações  para  a

gestão de sistemas de abastecimento de água. Assim, o objetivo desse trabalho é construir e

implementar um modelo de gestão comunitária para abastecimento de água em comunidades

rurais  do  município  de  Delmiro  Gouveia  por  meio  de  metodologias  que  favoreçam  a

sustentabilidade financeira, operacional e ambiental dos sistemas de abastecimento. Por fim, o

trabalho evidencia que os modelos de gestão comunitária para abastecimento de água podem

ajudar  a  conquistar  a  universalização  desses  serviços e,  como  consequência  secundária,

fortalecer o associativismo e promover dignidade social e econômica.

Palavras-chave: Autogestão. Gestão participativa. Saneamento rural.



RESUMEN

Uno  de  los  grandes  desafíos  del  Brasil  es  universalizar  el  acceso  a  los  servicios  de

saneamiento  básico.  La  meta  del  Plan  Nacional  de  Saneamiento  Básico  (PLANSAB)  es

garantizar que, hasta 2023, 100 % del territorio nacional sea abastecido por agua potable. En

Brasil, cerca  de 15,6 % de la población vive en áreas rurales (IBGE 2011), consideradas las

más deficitarias en términos de acceso al  agua.  La mayor dificultad de los operadores de

servicios de saneamiento en zona rural es la operación y mantenimiento de los sistemas de

abastecimiento  de  agua,  en  virtud  de  la  dispersión  poblacional  y  bajo  retorno financiero.

Delante de la dificultad y de la necesidad de abastecimiento de comunidades rurales surgirán,

como alternativa, las organizaciones para la gestión de sistemas de abastecimiento de agua.

Así, el objetivo de ese trabajo es construir e implantar un modelo de gestión comunitaria para

el abastecimiento de agua en comunidades rurales del municipio de Delmiro Gouveia, por

medio de metodologías que favorezcan la sustentabilidad financiera, operacional y ambiental

de los sistemas de abastecimiento. Por fin, el trabajo evidencia que los modelos de gestión

comunitaria para abastecimiento de agua pueden ayudar a conquistar la universionalización de

esos  servicios  y,  como  consecuencia  secundaria,  fortalecer  el  asociotivismo  y  promover

dignidad social y económica.

Palabras-llave: Autogestión. Gestión participativa. Saneamiento rural.
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1 INTRODUÇÃO

O acesso aos serviços de saneamento básico é um dos aspectos importantes para a

promoção  da  saúde  pública  e  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população,  e  é

entendido  pela  Lei  federal  nº  11.445/2007,  em seu  Art.  3º,  que  estabeleceu  as  diretrizes

nacionais para o saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações

operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva

das respectivas redes urbanas (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018).

Em  seu  Art.  2º,  entre  os  princípios  dessa Lei, destaca-se  a universalização  do

acesso aos serviços de saneamento básico. Considera-se como  universalização a ampliação

progressiva do acesso ao saneamento básico a todos os domicílios ocupados.

Há desigualdades consideráveis no acesso ao saneamento entre as áreas urbanas e

rurais. Em relação ao abastecimento de água, o país possui uma rede abrangente, mas ainda

está distante da universalização.

A situação demanda a necessidade de planejamento e investimentos, sobretudo no

acesso à água potável e com boa qualidade nas áreas rurais, tendo em vista que a ausência ou

a oferta inadequada de água potável tem como consequência o elevado índice de propagação

de doenças, o que acarreta em baixa qualidade de vida, saúde e bem estar da população.

A maior  dificuldade  dos  operadores  de  serviços  de  saneamento  fora  da  área

urbana é sua operação e manutenção. Entretanto, caso não ocorram essas duas atividades,

haverá um desperdício do investimento público e as pessoas continuarão sendo excluídas dos

benefícios advindos dos serviços públicos de saneamento.

Diante da dificuldade e da necessidade de abastecimento de comunidades rurais

surgiram, como alternativa, as organizações para a gestão de sistemas de abastecimento de

água.  Assim,  o  objetivo  desse  trabalho  é  construir  e  implementar  um modelo  de  gestão

comunitária para abastecimento de água em comunidades rurais do município de Delmiro

Gouveia.

A construção  do modelo  requer  que  as  características  das  comunidades  rurais

sejam devidamente conhecidas e que participem ativamente da sua elaboração. Além disso, as

soluções propostas devem ser adequadas à realidade da região, contemplando  metodologias

que  favoreçam  a  sustentabilidade  financeira,  operacional  e  ambiental  dos  sistemas  de

abastecimento de abastecimento de água.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E PROJETO DE INTERVENÇÃO

2.1 Referencial Teórico

2.1.1 Recursos Hídricos

Cerca  de  12%  de  toda  a  água  doce  do  planeta  está  distribuída  em  200  mil

microbacias  espalhadas  em 12 regiões  hidrográficas  do Brasil  (Figura 1):  “É um enorme

potencial  hídrico,  capaz  de  prover  um volume de  água  por  pessoa  19  vezes  superior  ao

mínimo  estabelecido  pela  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  –  de  1.700  m³/s  por

habitante/ano” (MINISTÉRIO do MEIO AMBIENTE, 2017).

Figura 1 - Regiões hidrográficas do Brasil

 Fonte: ANA (2018)

A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Esse conceito é

um dos  seis  fundamentos  da  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  instituída  pela  Lei

Federal n º 9.433/1997: “É um recurso limitado, no sentido de que, apesar de renovável, tem

seu volume total  no  globo terrestre  praticamente  o  mesmo,  pelo  menos  nos  últimos  500

milhões de anos” (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018, p.27).

A Lei nº 9.433,     de 8 de janeiro de 1997, conhecida como Lei das Águas, instituiu

a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), estabeleceu instrumentos para a gestão dos
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recursos  hídricos  de  domínio  federal  e  criou  o  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de

Recursos Hídricos - SINGREH (BRASIL, 1997).

A PNRH baseia-se  nos  seguintes  fundamentos,  nos  termos  do  Art.  1º  da  Lei

supracitada:

I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo
humano e a dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das
águas;
V -  a  bacia  hidrográfica  é  a  unidade  territorial  para  implementação  da  Política
Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos;
VI  -  a  gestão  dos  recursos  hídricos  deve  ser  descentralizada  e  contar  com  a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (BRASIL, 1997).

A PNRH estabelece, em seu Art. 1º, inciso V, a bacia hidrográfica como unidade

territorial para a gestão dos recursos hídricos e, consequentemente, como área de atuação do

SINGREH, que é o conjunto de órgãos e colegiados que concebe e implementa a PNRH e tem

como objetivo  fazer  a  gestão  dos  recursos  hídricos  de  forma  democrática  e  participativa

(ANA, 2018).

Em seu Art. 33, a Lei das Águas estabelece os integrantes do SINGREH, a saber:

I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
I-A – a Agência Nacional de Águas1; 
II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 
III – os Comitês de Bacia Hidrográfica;
IV  –  os  órgãos  dos  poderes  públicos  federal,  estaduais,  do  Distrito  Federal  e
municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; 
V – as Agências de Água (BRASIL, 1997).
 

Para  Campos  (2001,  p.  11),  “o  estabelecimento  de  uma  política  de  recursos

hídricos visa proporcionar meios para que a água, recurso essencial ao desenvolvimento social

e econômico, seja usada de forma racional e justa para o conjunto da sociedade”. Sobre esse

aspecto, a Agência Nacional das Águas (ANA) destaca a PNRH como:

Conhecida  por  seu  caráter  descentralizador,  por  criar  um  sistema  nacional
que integra União e estados, e participativo, por inovar com a instalação de comitês
de  bacias  hidrográficas  que  une  poderes  públicos  nas  três  instâncias,  usuários e
sociedade civil na gestão de recursos hídricos (ANA, 2018).

1 A Lei nº 9.433/1997 (Lei das Águas) sofreu alterações pela Lei nº 9.984/2000, à cerca da criação da Agência
Nacional de Águas (ANA).
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A gestão descentralizada dos recursos hídricos se dá através da participação da

sociedade nos  Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH). “Os Comitês de Bacia são grupos de

gestão compostos por representantes dos três níveis do poder público (federal – caso a bacia

envolva mais de um estado ou outro país, estadual e municipal), usuários da água e sociedade

civil” (ANA, 2018). Antes, os comitês de bacia tinham apenas atribuições consultivas; após a

instituição da PNRH, os comitês passaram a ser órgãos colegiados de caráter consultivo e

deliberativo, com poder de decisão sobre  interesses difusos e coletivos para uso das águas

pela sociedade.

Os  Comitês  de  Bacia,  mesmo  em  pequenos  números,  vem  exercendo  suas

atribuições e desempenham um papel estratégico na PNRH, mas ainda enfrentam dificuldades

de  estruturação,  principalmente  por  falta  de  apoio  institucional.  Teixeira  (2003,  p.  59)

comenta que:

[...]  experiências  vivenciadas  pela  União  e  por  alguns  estados,  na  tentativa  de
avançarem na implementação de suas políticas  de recursos hídricos,  demonstram
relativo sucesso referente ao envolvimento dos usuários e da sociedade no processo
da  gestão  das  águas  e  grandes  dificuldades  inerentes  à  estruturação  dos  órgãos
gestores e à implantação das agências de água. 

Em estudo sobre  a  descentralização  da  gestão  da  água,  Abers  e  Jorge  (2005)

comentam que uma das  principais  motivações  para  a  criação dos  comitês  de  bacia  foi  a

vontade de o governo estadual de se adequar às novas leis de recursos hídricos, ficando a

motivação financeira como menos importante.

De forma a complementar a estrutura institucional da gestão de recursos hídricos

do país, em 2000, por meio da Lei nº 9.984, foi criada a Agência Nacional de Águas (ANA),

“entidade operacional do sistema com responsabilidade pela implantação da política nacional

de recursos hídricos” (BRASIL, 2000) e que detém o poder outorgante de fiscalização e de

cobrança pelo uso da água.

Seguindo  a  Lei  das  Àguas,  em  10  de  novembro  de  1997,  por  meio  da  Lei

nº     5.965/1997, o estado de Alagoas instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e o

Sistema Estadual de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos (ALAGOAS, 1997). A

Lei criou também o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH/AL), regulamentado pelo

Decreto nº 532/2002. Já o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH/AL) foi aprovado pelo

Conselho Estadual de Recursos Hídricos, em 11 de outubro de 2011.

O  sistema  hidrográfico  do  estado  de  Alagoas,  aprovado  pela  Resolução  n  °

06/2005 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, compreende 16 regiões hidrográficas

(Figura 2).
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Figura 2 - Regiões hidrográficas do Estado de Alagoas

  Fonte: SEMARH (2011)

Das  16  regiões  hidrográficas  do  estado,  7  estão  localizadas  na  Região

Hidrográfica do São Francisco e vertem para o rio São Francisco. As outras 9 estão na Região

Hidrográfica  do  Atlântico  Nordeste  Oriental  e  vertem  para  o  Atlântico.  Em  relação  à

dominialidade, 9 regiões hidrográficas têm dominialidade estadual e 7 regiões hidrográficas

são interestaduais; portanto, tem dominialidade federal.

Em relação aos  Comitês  de bacias,  apenas  5 regiões  hidrográficas  apresentam

comitê de bacias hidrográficas, e nenhuma dessas regiões está inserida na região do sertão

alagoano. O Sertão é a região que mais demanda no aspecto de gestão de recursos hídricos,

por ser uma região de elevadas temperaturas e regime pluvial irregular.

2.1.2 Saneamento no Brasil

No Brasil,  o  saneamento  básico  é  um direito  assegurado  pela  Constituição  e
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definido pela Lei nº. 11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento

básico.  A referida  Lei,  conhecida  como  a  Lei  do  Saneamento,  em  seu  art.  3º,  define  o

saneamento básico como “conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de

serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos

e manejo de águas pluviais urbanas” (BRASIL, 2007); eis as quatro vertentes que constituem

o saneamento básico.

Um conceito mais amplo define saneamento como “o conjunto de medidas que

visa preservar ou modificar  as condições  do meio ambiente com a finalidade de prevenir

doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e à produtividade do

indivíduo e facilitar a atividade econômica” (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2012). A Funasa,

por sua vez, adota o conceito de saneamento ambiental com sendo:

O conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar a salubridade
ambiental por meio do abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária
de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária do uso do
solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços e obras
especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana
e rural (FUNASA, 2006, p.14).

Nas últimas décadas, legislações foram estabelecidas para garantir o direito ao

Saneamento Básico. Entre as bases legais, destacam-se:

 Constituição Federal, Art. 21:

Define a competência da União na ordenação do território e de desenvolvimento econômico e

social e instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento

básico e transportes urbanos.

 Lei nº 8.080/1990:

Criou o Sistema Único de Saúde (SUS),  trouxe como obrigação desse sistema promover,

proteger e recuperar a saúde, englobando a promoção de ações de saneamento básico e de

vigilância sanitária.

 Lei nº9.433/1997:

Estabelece  a  política  nacional  de  recursos  hídricos,  define  como  objetivo  a  garantia  da

disponibilidade de água para gerações futuras.

 Lei n º 10.257/2001:

Em seu artigo 2º traz como diretriz da Política Urbana a garantia, dentre outros, do direito ao

saneamento. No artigo 3º incluiu o saneamento básico no rol de atribuições de interesse da

política urbana.

 Lei nº 11.445/2007:
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Estabelece  a  Política  Federal  para  o  Saneamento  Básico  e  como  instrumento  de  ação,

determina a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB).

Entre suas diretrizes (Art.48), destaca-se: 

“VII  -  garantia  de  meios  adequados  para  o  atendimento  da  população  rural  dispersa,

inclusive  mediante  a  utilização  de  soluções  compatíveis  com  suas  características

econômicas e sociais peculiares”.

Entre seus objetivos (art. 49), destaca-se: 

“IV - proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e

de pequenos núcleos urbanos isolados” (BRASIL, 2011).

Art. 52: determina a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), sob

coordenação do Ministério das Cidades (MC).

 Portaria Interministerial nº 571/2013:

Publica  o  Plano  Nacional  de  Saneamento  Básico  (PLANSAB),  estabelecendo  diretrizes,

metas e ações de saneamento básico para o país nos próximos 20 anos (2014-2033).

O PLANSAB define a  elaboração de três  programas para a  operacionalização da política

federal de saneamento básico (Figura 3). Os programas de Saneamento Básico Integrado e de

Saneamento Estruturante são competências do Ministério das Cidades, ficando a Fundação

Nacional de Saúde (FUNASA), entidade vinculada ao Ministério da Saúde (MS), responsável

pelo programa de Saneamento Rural.

Figura 3 - Programas para a implementação da política federal de saneamento básico

  Fonte: Elaborada pelo autor
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Um dos princípios fundamentais da Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento

Básico  é  a  universalização  –  conceituada  como  a  ampliação  progressiva  do  acesso  ao

saneamento básico a todos os domicílios  ocupados (Art.  3º Inciso III):  “Acesso universal

significa a possibilidade de todos os brasileiros acessarem os serviços de saneamento, sem

qualquer barreira de acessibilidade, seja legal, econômica, física ou cultural” (BRASIL, 2011,

p. 27).

Um dos  grandes  desafios  do  Brasil  é  universalizar  o  acesso  aos  serviços  de

saneamento básico. A meta do PLANSAB para os serviços de água tratada e coleta de esgoto,

quando lançado pelo MC, em 2013, era garantir que até o ano de 2023 100% do território

nacional seja abastecido por água potável, e até 2033, 92% dos esgotos estejam tratados. Em

2016, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental admitiu que não seja possível atingir a

meta até 2033, pois os investimentos previstos em 2013 não se concretizaram.

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) para o ano base de

2016, elaborado pelo MC em 2018, mostra que 83,3% de toda população brasileira (IN055)

tem acesso à água tratada, sendo 93% da área urbana. Na região Nordeste, apenas 73,6% da

população tem acesso à água tratada, sendo 89,3% da população urbana. Garcia e Ferreira

(2017, p.2) comentam que:

O  Brasil  tem  uma  rede  de  abastecimento  de  água  que  pode  ser  considerado
abrangente, entretanto o mesmo cenário não é observado na coleta de esgoto, serviço
que se encontra em uma situação bastante deficiente tanto no que diz respeito à sua
coleta como ao seu tratamento.  

Além da problemática do acesso à água potável,  outro fator  que tem impacto

direto  na  saúde  pública  é  a  ausência  ou  insuficiência  de  formas  adequadas  de  coleta  e

tratamento dos esgotos sanitários. Segundo dados do SNIS - 2016, o índice de atendimento

total com rede de esgotos (IN056) foi de 51,9%, e do total de esgoto gerado, apenas 44,9%,

em média, recebia algum tipo de tratamento (IN046). Nesse contexto, para a região Nordeste,

a  média do índice de atendimento total  com rede de esgotos  foi  de 26,8%, já  quanto ao

tratamento dos esgotos gerados, apenas 36,2% foi tratado na região.

A Tabela 1 mostra os níveis de atendimento com água e esgoto dos municípios

cujos prestadores de serviço são participantes do SNIS no ano de 2016.
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Tabela 1 - Níveis de atendimento com água e esgotos dos municípios

Região

Índice de atendimento com rede (%)
Índice de tratamento

dos esgotos (%)

Água Coleta de esgotos
Esgotos

gerados

Esgotos

coletados
Total Urbano Total Urbano Total Total

(IN055) (IN023) (IN056) (IN024) (IN046) (IN016)
Norte 55,4 67,7 10,5 13,4 18,3 81,0

Nordeste 73,6 89,3 26,8 34,7 36,2 79,7
Sudeste 91,2 96,1 78,6 83,2 48,8 69,0

Sul 89,4 98,4 42,5 49,0 43,9 92,9
Centro-Oeste 89,7 97,7 51,5 56,7 52,6 92,1

Brasil 83,3 93,0 51,9 59,7 44,9 74,9
    Fonte: Ministério das Cidades (2018)

Os valores  do SNIS 2016,  conforme dados do  Ministério  das  Cidades  (2018)

referem-se  às  áreas  de  serviços  atendidas  pelos  prestadores  formais  que,  no  geral,

correspondem às parcelas urbanas dos municípios, sendo a área rural parcialmente atendida

ou não atendida; consequentemente, a situação da área rural é ainda mais precária.

Apesar  das  evoluções  no  setor,  os  dados  do  SNIS  2016,  de  acordo  com  o

Ministério das Cidades (2018), corroboram que a universalização dos serviços de saneamento

não é uma realidade próxima. Um estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria

(CNI) aponta que se for mantida a média de investimentos no setor, a universalização só será

alcançada  em  2054,  duas  décadas  após  a  meta  estabelecida  pelo  PLANSAB  em  2013

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA da INFRAESTRUTURA e INDÚSTRIAS de BASE, 2016).

2.1.3 Saneamento Rural

Dados da FUNASA, publicado em 2017, apontam que “no Brasil cerca de 29,9

milhões de pessoas residem em localidades rurais, totalizando aproximadamente 8,1 milhões

de domicílios, segundo Censo Demográfico IBGE/2010”. A Figura 4 ilustra a distribuição da

população rural por estado, apresentando aqueles com maior população residente em áreas

rurais.
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Figura 4  - Distribuição da população rural por estado

Fonte: FUNSA (2017)

Na região Nordeste, cerca de 14,3 milhões de pessoas vive nas áreas rurais, o que

representa 47,8% da população rural do Brasil,  de acordo com dados do IBGE (2011). A

Tabela 2 apresenta a população residente urbana e rural dos estados do Nordeste, onde 73,1%

da população residem nas áreas urbanas e 26,9% nas áreas rurais. Observa-se que todos os

estados analisados possuem a maior parcela de sua população nas áreas urbanas, no entanto,

Pernambuco apresenta mais de 80% de sua população residente nessas áreas, aproximando-se

da média do país.

Tabela 2 - Distribuição da população da região Nordeste

UNIDADE DA

FEDERAÇÃO

SITUAÇÃO DO

DOMICÍLIO

POPULAÇÃO

RESIDENTE (HAB.)
PERCENTUAL (%)
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Alagoas
Urbana 2.297.860 73,6
Rural 822.634 26,4

Bahia
Urbana 10.102.476 72,1
Rural 3.914.430 27,9

Ceará
Urbana 6.346.569 75,1
Rural 2.105.812 24,9

Maranhão
Urbana 4.147.149 63,1
Rural 2.427.640 36,9

Paraíba
Urbana 2.838.678 75,4
Rural 927.850 24,6

Pernambuco
Urbana 7.052.210 80,2
Rural 1.744.238 19,8

Piauí
Urbana 2.050.959 65,8
Rural 1.067.401 34,2

Rio Grande do

Norte

Urbana 2.464.991 77,8

Rural 703.036 22,2

Sergipe
Urbana 1.520.366 73,5
Rural 547.651 26,5

Região Nordeste
Urbana 38.821.258 73,1
Rural 14.260.692 26,9

BRASIL
Urbana 160.925.804 84,4
Rural 29.829.995 15,6

   Fonte: Elaborado a partir de IBGE (2011)

Segundos  dados  do  IBGE (2011)  uma  parcela  significativa  da  população  dos

estados do Nordeste reside nas áreas rurais, com 42,3% dos municípios tendo mais de 50% de

sua população vivendo nessas áreas.  Mesmo assim, “é preciso considerar que a ocupação do

espaço no meio rural difere das zonas urbanas, seja pela menor densidade demográfica, seja

pela distribuição espacial dos domicílios, que estão mais afastados entre si” (INSTITUTO

TRATA BRASIL, 2018).

Em  2015,  segundo  dados  do  PNAD  (IBGE),  no  Brasil  apenas  34,53%  dos

domicílios rurais estavam ligados à rede de distribuição de água; no Nordeste, o número de

domicílios  ligados  à  rede  de  distribuição  sobe  para  42,85%:  “Os  dados  revelam  que  as

condições de abastecimento nessas áreas são desfavoráveis, pois ainda prevalecem profundas

desigualdades no acesso aos serviços de abastecimento de água de qualidade” (INSTITUTO

TRATA BRASIL, 2018).

Ao longo dos anos “as áreas urbanas foram as mais favorecidas com implantação

de  redes  de  abastecimento  de  água,  tendo  em  vista  que,  historicamente,  os  maiores

investimentos em infraestrutura foram realizados nessas áreas, ficando as áreas periurbanas e

o meio rural  carente em soluções para o acesso à  água” (INSTITUTO TRATA BRASIL,
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2018).

O Instituto Trata Brasil (2018) aponta a ocupação difusa do espaço rural como

uma das causas que impacta em termos de soluções em saneamento básico, uma vez que as

tecnologias  convencionais  podem  tornar-se  inviáveis,  justificando  a  complexidade  de

implantar e operar a infraestrutura no meio rural e de se ter modelos de gestão sustentáveis

para universalizar o acesso à água.

 Esse cenário contribuiu para a elaboração do PLANSAB, o primeiro plano de

saneamento  do  país  construído  de  forma  democrática  e  participativa  com  o  governo,  a

sociedade e os agentes públicos e privados que atuam no setor de saneamento. Um dos frutos

do PLANSAB é o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), composto de diretrizes e

estratégias para ações de saneamento básico em áreas rurais, objetivando a universalização do

acesso em um horizonte de 20 anos (PNSR, 2017).

O PNSR está sendo elaborado pela FUNASA em parceria com a UFMG, por meio

do Termo de execução descentralizada nº 01/2015. O PNSR tem como objetivo promover o

desenvolvimento de ações de saneamento básico em áreas rurais com vistas à universalização

do  acesso,  por  meio  de  estratégias  que  garantam  a  equidade,  a  integralidade,  a

intersetorialidade, a sustentabilidade dos serviços implantados, a participação e controle social

(FUNASA, 2017).

Segundo  a  FUNASA (2012),  os  eixos  estratégicos  do  Programa  Nacional  de

Saneamento Rural são:

1) Tecnologia: Tecnologias de saneamento apropriadas às peculiaridades regionais e
locais – Tecnologias Sociais. 
2)  Gestão,  operação  e  manutenção  dos  serviços:  Sustentabilidade  dos  serviços
implantados – Alternativas e Modelos de Gestão.
3)  Educação  e  Mobilização  Social:  Educação  em saúde,  participação  e  controle
social. 

Nessa  conjuntura,  para  reduzir  a  desigualdade  na  prestação  dos  serviços  de

saneamento em áreas rurais, é necessário um conjunto de soluções que contemple tecnologias

apropriadas  à realidade local e gestão dos serviços de abastecimento de água,  a  partir  de

modelo econômico que permita a continuidade de sua operação e manutenção.

Silveira (2013) analisou o desempenho da França, Inglaterra e País de Gales na

universalização  do  saneamento  em  áreas  rurais  e  concluiu  que  é  possível  promover  a

universalização do saneamento rural, a partir da descentralização, explorando estratégias de

investimentos  e  oferecendo  suporte  técnico.  Para  subsidiar  as  políticas  brasileiras  de

universalização ao saneamento rural, Silveira (2013) propõe algumas diretrizes, com destaque



26

para o rompimento de paradigma de recuperação total dos custos por meio de tarifas nos

meios rurais e a promoção de meios para a desverticalização do saneamento rural.

Nesse contexto, Sampaio (2013, p. 3) assevera que “fazer saneamento básico na

área rural, via de regra, exige uma série de considerações não só de ordem tecnológica, mas,

sobretudo, político-institucional”. De forma complementar o mesmo autor afirma que:

A garantia da universalização do acesso aos serviços públicos de saneamento básico
de qualidade em localidades rurais não depende apenas de aporte de recursos para
execução  de  obras,  mas  também  da  adoção  de  mecanismos  que  garantam  a
continuidade das infraestruturas e serviços instalados (SAMPAIO, 2013, p. 3).

Para Heller e Castro (2007), apenas o domínio das técnicas e da tecnologia não

são  suficientes  para  atender  as  necessidades  da  população  em  relação  aos  serviços  de

saneamento.  A universalização  depende  da  gestão  plena  desses  serviços,  bem  como  de

concepções  institucionais  eficazes  e  abordagens  diferentes  da  convencional,  para  assim

atender as especificidades da população do local em que será empregada.

Assim, uma alternativa para atender a população que vive em áreas rurais é por

meio de modelo de gestão que promova a auto sustentabilidade e a autogestão de sistemas de

abastecimento de água, contemplando a capacitação técnica e gerencial, bem como a adoção

de  tecnologias  que  atendam ao  contexto  sócio-econômico-ambiental  local.  Além disso,  o

modelo  deve  ter  um  arcabouço  legal  que  permita  a  continuidade  de  sua  operação  e

manutenção (SAMPAIO, 2013).

2.1.4 Gestão comunitária para abastecimento de água

Atente  que  “Apesar  da  abundância,  os  recursos  hídricos  brasileiros  não  são

inesgotáveis e o acesso à água não é igual para todos. As características geográficas de cada

região e as mudanças de vazão dos rios afetam a sua distribuição” (MINISTÉRIO do MEIO

AMBIENTE, 2017). A disponibilidade hídrica por região no Brasil é mostrada na Figura 5.
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Figura 5 - Distribuição da População x Disponibilidade Hídrica no Brasil (%)

    Fonte: Instituto Trata Brasil (2018)

ANA (2013, p. 13) afirma que “A compreensão que o uso inadequado da água

pode reduzir  a sua disponibilidade para a atual e as futuras gerações tem impulsionado a

formação e o fortalecimento de arranjos organizacionais em procura da forma mais adequada

para o enfrentamento desse desafio”.

A Lei das Águas criou o SINGREH, que estabeleceu arranjos institucionais para a

gestão compartilhada do uso da água, como os Comitês de bacias. Ao mesmo tempo, outras

formas  de  instituições  participativas  se  consolidaram,  com  características  diferentes  dos

Comitês de bacias e finalidades  mais específicas,  como as organizações para a  gestão de

sistemas de abastecimento de água.

A Lei nº 11.445/ 2007, em seu artigo 10, estabelece que o poder público pode

autorizar  a  prestação  de  serviço  de  saneamento  básico  para  usuários  organizados  em

cooperativas ou associações, sem que haja a celebração de contrato, no caso de localidade de

pequeno porte predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras formas

de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de

pagamento dos usuários.

Em 2015,  a  ONU anunciou  os  17  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável

(ODS),  presentes  na  Agenda  Pós-2015, que  deverão  orientar  as  políticas  nacionais  e  as

atividades  de  cooperação  internacional  até  2030  (MINISTÉRIO  das  RELAÇÕES

EXTERIORES, 2018). Os ODS envolvem temáticas diversificadas que  interligam aspectos
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sociais, econômicos e ambientais com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável.

O ODS 6 propõe assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e o saneamento para

todos; uma das metas é apoiar e fortalecer a participação local na melhoria do gerenciamento

da água e do saneamento.

Os grandes sistemas de abastecimento são gerenciados por empresas que, apesar

das dificuldades, tem viabilidade financeira para sua administração, operação e manutenção;

enquanto os pequenos sistemas são, em geral, deficitários e têm grande dificuldade em atrair

interessados  em administrá-los  (ANA,  2013).  Diante  da  dificuldade  e  da  necessidade  de

abastecimento de pequenos sistemas deficitários, surgiram, como alternativa, as organizações

para a gestão de sistemas de abastecimento de água.

Para que seja possível o desenvolvimento e o abastecimento das comunidades é

incorporado ao sistema o modelo da organização comunitária. Machado et al. (2016) comenta

que  essas  organizações  são  responsáveis  por  levar  os  serviços  básicos  de  saneamento  a

comunidades mais pobres e que  se apresentam como a forma mais viável de gestão de água

em comunidades rurais.

A organização comunitária  tem como objetivo  o  abastecimento  continuado de

água nas comunidades, com a capacitação dos membros para o adequado funcionamento e

manutenção do sistema, e com a participação de toda a comunidade na sua gestão (CARE

INTERNACIONAL; AVINA, 2012). Vale ressaltar ainda que “Para que os sistemas de gestão

comunitária para o abastecimento de água gerem o impacto esperado na qualidade de vida e

alcancem a sustentabilidade  no tempo,  os  encarregados pelo seu gerenciamento requerem

assessoria e capacitação técnica continuada” (PINEDA, 2013, p. 9).

Pineda (2013, p. 160) analisou a experiência de formulação e implementação de

políticas públicas de gestão comunitária, para o abastecimento de água potável em áreas rurais

no Brasil e na Nicarágua, e concluiu que:

A gestão  comunitária  tem  o  potencial  de  contribuir  para  a  universalização  dos
serviços  de  abastecimento de  água potável  e  de  incidir  no desenvolvimento  das
comunidades, não só pelos benefícios próprios do acesso a uma fonte melhorada de
água, mas também pelo fortalecimento na coesão das comunidades e na elevação de
seu capital social. 

Machado et al. (2016, p. 7)  vê a gestão comunitária como “uma alternativa para

prover  sistemas  de  abastecimentos  de  água  e  saneamento  às  localidades,  principalmente

comunidades rurais, que são negligenciadas pelos atores tradicionais que prestam os serviços

de abastecimento de água”. 

No  Brasil,  desde  o  início  dos  anos  90,  vem  sendo  construído  sistemas  para
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abastecimento  de  comunidades  rural,  com  participação  comunitária  para  operação  e

manutenção. A ANA, em seu  Caderno de Capacitação em Recursos Hídricos – Volume 3,

publicado em 2013, apresentou os dois exemplos mais exitosos de organizações para a gestão

de sistemas de abastecimento de água potável, são eles: A CENTRAL (Central de associações

comunitárias para a manutenção de sistemas de saneamento) e o SISAR (Sistema Integrado de

Saneamento Rural). 

Em 1991, através do Programa de Sistemas de Saneamento Auto-sustentáveis, o

estado da Bahia  implantou sistemas de abastecimento de água em localidades na região da

chapada Diamantina e, em 1995,  na busca de novos modelos de prestação de serviços de

saneamento,  criou  o  sistema  de  administração  autônomo  e  participativo  denominado

CENTRAL, dando início a uma inédita prática de autogestão  para assegurar a operação e a

manutenção dos sistemas de forma sustentável (ANA, 2013).

A CENTRAL é uma pessoa jurídica de direito privado, organizada na forma de

associação, sem fins lucrativos, com o objetivo de representar e desenvolver ações de apoio,

às  associações  comunitárias  e  representações  estaduais  a  ela  associadas,  atuando  nas

comunidades nas seguintes vertentes: 

 Gestão dos Sistemas Filiados: garantindo o funcionamento dos sistemas através de
assistência técnica,  tratamento e controle da qualidade da água,  treinamento dos
operadores e emissão de contas.
 Gestão ao Meio Ambiente: preservação e conservação do meio ambiente através
de ações educativas e práticas voltadas à preservação ambiental.
 Gestão da Associação filiada:  promover ações para melhorar o gerenciamento e
administração  dos  sistemas  de  abastecimento  de  água  através  de  capacitação,
fortalecimento e integração das associações comunitárias filiadas (CENTRAL DAS
ÁGUAS, 2018).

Existem na Bahia a CENTRAL-Jacobina e a de CENTRAL-Seabra, que juntas

atendem a 18 municípios, 152 localidades e 16.113 ligações domiciliares (MATOS, 2018).

O SISAR é um modelo de gestão de saneamento rural implantado no Ceará em

1996, por intermédio da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE e do banco

alemão  KfW,  através  do  Programa  de  Saneamento  Básico  Rural  do  Estado  do  Ceará.

Inspirado na experiência da CENTRAL da Bahia, o objetivo do SISAR é fazer com que a

própria  comunidade  rural  administre  o  sistema  de  abastecimento  de  água  de  forma

autossustentável (ANA, 2013).

Existem oito SISARs no Ceará, designados pelas bacias hidrográficas do Estado,

independentes entre si, formados por associações das comunidades beneficiadas com sistema

de abastecimento de água. Os SISARs são independentes entre si, sendo que cada um é uma
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organização não governamental (ONG) do tipo associação civil de direito privado sem fins

lucrativos, composta pelas associações das comunidades beneficiadas (CASTRO, 2015). As

associações  têm  a  responsabilidade  de  administrar  os  sistemas  no  que  diz  respeito  à

fiscalização, operação e manutenção, distribuir as contas de água e arrecadar as taxas para

posterior envio ao SISAR, que centraliza as ações (ANA, 2013).

Hoje, o SISAR está presente em 1021 localidades e beneficia 611.252 habitantes

da zona rural (CORTEZ, 2018).

Em  2015,  Castro  fez  uma  análise  do  SISAR,  em  sua  dimensão  político-

institucional, com ênfase no empoderamento das comunidades participantes, e concluiu que a

maneira  com  que  as  características  estabelecidas  na  formulação  do  modelo  de  gestão

contribuem para sua sustentabilidade. Desse modo, “A sustentabilidade do SISAR está sendo

assegurada  diante  à  colaboração  administrativa,  inicialmente  dada  pela  CAGECE  e,

gradativamente,  ficando  sob  responsabilidade  do  próprio  SISAR”  (INSTITUTO  TRATA

BRASIL, 2018). 

Em relação às mudanças ocorridas nas comunidades beneficiadas pelo SISAR,

Castro (2015, p. 131) reconhece a necessidade do empoderamento e o impacto no sucesso do

programa, ao afirmar que:

Comunidades empoderadas são menos susceptíveis a pressões políticas externas e
menos fragilizadas frente a conflitos internos; possuem visão social mais crítica e
arguta  e  são  mais  capazes  de  responder  a  desafios  impostos  por  condicionantes
externos tais como mudanças em políticas públicas que possam colocar em risco os
resultados obtidos em lutas anteriores, secas prolongadas, tentativas de manipulação,
etc.

Para lançar seus programas de saneamento rural, os estados da Bahia e do Ceará

contaram com o apoio das Companhias Estaduais de Saneamento e do banco Kreditanstallt

für Wiederaufbau – KfW, por meio de acordo de cooperação financeira com Governo Alemão.

Hoje,  o  KFW também apoia  programas de  saneamento  rural  de outros  estados,  como no

Estado  do  Piauí,  implantando  estruturas  físicas  de  sistemas  de  abastecimento  de  água  e

esgotamento sanitário.

2.2 Descrição da área de estudo 

O município de Delmiro Gouveia está localizado no extremo oeste do Estado de

Alagoas e faz divisa com os estados da Bahia (BA), Pernambuco (PE) e Sergipe (SE).
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2.2.1 Localização

Delmiro Gouveia está inserido no alto sertão alagoano, semiárido do Nordeste

brasileiro,  entre  as  coordenadas  9°23’19’’ de  latitude  sul  e  37°59’57’’ de  longitude  oeste

(Figura 6). O município limita-se a norte com os municípios de Pariconha e Água Branca, a

sul com Paulo Afonso (BA) e Canindé de São Francisco (SE), a leste com Olho D’ Água do

Casado  e  a  oeste  com  Jatobá  (PE),  Paulo  Afonso  e  Glória  (BA)  (COMPANHIA  de

PESQUISAS de RECURSOS MINERAIS, 2015).

Figura 6 - Localização do município de Delmiro Gouveia no Estado de Alagoas

Fonte: Andrade (2014)

Segundo o IBGE (2011), o município possui uma população de 48.096 habitantes,

abrange uma área de 626,690 km², correspondendo a 2,25% de toda a superfície do estado de

Alagoas, e tem densidade demográfica de 79,13 hab/ km².

A maior  parte  da  população  vive  na  zona  urbana,  ficando  a  zona  rural  com

27,53% da população. As comunidades rurais de maior representação para o município são:

Caixão, Olho D’Aguinha, Barragem Leste, Pedrão, Vila Zebu, Alto do Bonito, Olaria, Bela
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Vista,  Salgado, Sinimbu, Lagoinha, Lajedo Alto, Araça,  Volta,  Malhada,  Terra Vermelha e

Bom Jesus.

2.2.2 Hidrografia

Delmiro  Gouveia  está  inserido  na  sub-bacia  do  Baixo  Ipanema/Baixo  São

Francisco (AL), região fisiográfica do Baixo São Francisco, bacia hidrográfica do Rio São

Francisco (Figura 7).

Figura 7 - Localização de Delmiro Gouveia na região fisiográfica do Baixo São Francisco

                                 Fonte: Agência Peixe Vivo (2017)

Consta no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do São Francisco -

2016-2025, elaborado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (CBHRSF,

2016), que a sub-bacia do Baixo Ipanema/Baixo São Francisco (AL) é composta por 7 regiões
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hidrográficas (Moxotó, Talhado, Capiá, Riacho Grande, Ipanema, Traipú e Piauí), ocupando

1,9% da área da bacia do São Francisco, aproximadamente 11.906 km² de área.

A  Região  Hidrográfica  do  Talhado  possui  1.461,4  km2,  estando  totalmente

inserida no estado de Alagoas, e é formada pelas bacias hidrográficas da Cruz, do Maxixe, do

Olho D’Água, do Talhado, do Uruçu e da Boa Vista, que desaguam na margem esquerda do

rio São Francisco, e é composta pelos municípios de Água Branca, Delmiro Gouveia, Inhapi,

Mata Grande, Olha D’Água do Casado, Pariconha e Piranhas.

O município está inserido na bacia do rio Maxixe (Figura 8), que tem área de

329,1 km², sendo banhado apenas por tributários secundários da bacia que atravessam a sede

do município. 

Figura 8 - Mapa de localização da bacia hidrográfica do rio do Maxixe

  Fonte: SEPLANDE (2015)

O rio Maxixe nasce no município de Pariconha e desagua no rio São Francisco.

Os  principais  contribuintes  do  Maxixe  são  os  riachos  Novo,  Bom  nome,  Marcação,  do

Miguel, da Palha e rio Cazumba. Estão inseridos na bacia os riachos Salgado, Xingó e da
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Areia, que desaguam no rio São Francisco (Figura 9).

Figura 9 - Mapa da rede hidrográfica da bacia do Maxixe

Fonte: OLIVEIRA; ANTÔNIO (2015)

Com o advento do Canal do Sertão Alagoano a situação hídrica da região vem

sendo alterada. A implantação do Canal está proporcionando o aumento na disponibilidade de

água, favorecendo o desenvolvimento de diversas atividades econômicas e, principalmente,

ampliando o volume de água para abastecimento humano.

Assim, “O Canal do Sertão consiste em transpor uma pequena parte do fluxo do

rio São Francisco, levando água através do Canal aos municípios do semiárido alagoano que

mais sofrem com os efeitos da seca” (ALAGOAS, 2017). Estudo sobre o Canal do Sertão,

realizado  pela  SEPLAG  (ALAGOAS,  2017),  aponta  que  o  Canal  é  a  maior  obra  de
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infraestrutura hídrica do estado de Alagoas e vem sendo construído através de uma parceria

entre o Governo Federal, por meio do Ministério da Integração Nacional (MI), e o Governo de

Alagoas, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA).

O Canal  transportará  água por  250 km (Figura  10),  tendo  início  em Delmiro

Gouveia e seguindo até o município de Arapiraca, e atenderá a 42 municípios do semiárido

alagoano que sofrem com os efeitos da seca. 

Figura 10 - Traçado do Canal do Sertão Alagoano

 Fonte: Conhecendo o canal do sertão (2010)

A finalidade é prover água de forma contínua para as mesorregiões do Sertão e

Agreste,  buscando reverter  o  quadro  de  vulnerabilidade  econômica  e  social  local,  que  se

aprofunda  ainda  mais  nos  períodos  marcados  por  longas  estiagens.  Além  disso,  o

fornecimento de água através do Canal busca reduzir a sobrecarga nos sistemas coletivos de

abastecimento atuais, que são providos pela CASAL (ALAGOAS, 2017). 

Hoje, o Canal (Figura 11) já leva água por 110 km, promovendo desenvolvimento

socioeconômico  local  sustentável  e  garantindo  qualidade  de  vida  e  renda  (AGÊNCIA

ALAGOAS, 2018). A CODEVASF, através da Concorrência N.º 19/2017,    referente a serviços

de implantação de Sistemas Adutores  para abastecimento d’água tratada em comunidades

rurais  difusas,  atenderá  102  comunidades  rurais  nos  municípios  alagoanas  de  Delmiro
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Gouveia, Pariconha e Água Branca.

Figura 11 - Vista aérea de trecho do Canal do sertão Alagoano

Fonte: SEMARH (2015)

2.2.3 Aspectos fisiográficos

Acerca  de  Delmiro  Gouveia  vale  salientar  que  “O município  está  inserido  na

unidade  geoambiental  da  Depressão  Sertaneja,  caracterizada  por  uma  superfície  de

pediplanação  bastante  monótona,  relevo  predominantemente  suave-ondulado,  cortada  por

vales  estreitos,  com vertentes  dissecadas”  (COMPANHIA de  PESQUISA de RECURSOS

MINERAIS, 2005, p. 4).

A vegetação é basicamente composta por  Caatinga Hiperxerófila  e o clima é do

tipo Tropical Semi-Árido, com chuvas de verão, iniciando o período chuvoso em novembro e

terminando em abril. A precipitação média anual é de 500 mm.

O diagnóstico da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (2005) aponta que

o solo nos topos e altas vertentes do relevo suave ondulado é do tipo  Brunos não Cálcicos,

pouco profundos e de fertilidade natural alta; já os solos das baixas vertentes do relevo suave
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ondulado e das cristas são dos tipos Planossolos e Brunos não Cálcicos, pouco profundos, mal

drenados e de fertilidade natural alta.

2.2.4 Aspectos sócio-econômicos

O município,  com a denominação de Delmiro Gouveia,  foi  criado pela Lei nº

1.623, de 16 de junho de 1952, tendo sido instalado oficialmente em 14 de fevereiro de 1954,

desmembrado do território de Água Branca. 

De acordo com o censo IBGE , a população total residente é de 48.096 habitantes,

dos quais 23.052 do sexo masculino e 25.044 do sexo feminino. São 34.854 os habitantes da

zona urbana (72,47%) e 13.242 os da zona rural (27,53%). A densidade demográfica é de

79,13 hab/km².  O PIB per  capita  municipal  em 2015 foi  de R$ 9.330,46. São 37.097 os

eleitores cadastrados no município, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (2018).

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2010 do município é de 0,612;

os  IDHs do Brasil  e  de Alagoas  são,  respectivamente,  0,699 e 0,631.  Dentre  as políticas

sociais mais impactantes, o Programa Bolsa Família tem um grande alcance, atingindo 4.985

famílias em 2016. Já os benefícios emitidos pela Previdência Social geraram um forte impacto

na economia do município, atingindo o montante de 146,8 milhões de reais em 2015.

Além da desigualdade na distribuição dos rendimentos, outro fator preocupante é

o nível educacional da população local. A taxa média de analfabetismo da população com 15

anos ou mais do município em 2010 foi de 23,4%, ficando muito acima das médias estadual,

regional e nacional, respectivamente, 21,8%, 16,9% e 8,6%.

Dados do IBGE (2018)  apontam que em 2015 5.178 pessoas tiveram vínculos

empregatícios em ocupações formais, correspondente a 10% da população, com salário médio

mensal de 1,7 salários mínimos. O percentual da população com rendimento nominal mensal

per capita de até 0,5 salário mínimo era de 46,85 em 2010.

A rede  pública  de  saúde  dispõe  de  34  estabelecimentos  de  saúde  e  46  leitos

hospitalares, segundo dados do Ministério da Saúde (2018). Na área educacional, no ano de

2015  existiam  33  escolas  de  ensino  fundamental,  com  8934  alunos  matriculados,  e  05

estabelecimentos de ensino médio com 1821 alunos matriculados (IBGE, 2018).

Em  relação  à  infraestrutura,  de  acordo  com  dados  do  SNIS  no  âmbito  do

Ministério das Cidades (2018), toda a população urbana é atendida com água tratada encanada

e esgotamento sanitário.
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2.3 Proposta de Intervenção

A maioria dos grandes sistemas de abastecimento é gerenciada por empresas e tem

viabilidade  financeira  para sua administração,  operação e  manutenção.  Por  outro lado,  os

pequenos sistemas de abastecimento são, em geral, deficitários, e têm grande dificuldade em

atrair empresas interessadas em administrá-los.

Nesses pequenos sistemas estão incluídos os sistemas de saneamento rurais. Na

zona  rural,  um  grande  número  de  famílias  é  abastecido  por  sistemas  simplificados  de

abastecimento de água, poços, dessalinizadores, chafarizes e cisternas que, a curto e médio

prazo, vão se deteriorando, uma vez que não contam com estratégias  para administração,

operação e manutenção desses sistemas.

2.3.1 Identificação do problema

O município de Delmiro Gouveia,  localizado no Alto Sertão Alagoano,  possui

48.096  habitantes,  dos  quais  13.242  habitam  na  zona  rural  distribuída  em  cerca  de  80

comunidades.

O abastecimento no município é  realizado pela  Companhia de Saneamento de

Alagoas (CASAL), estando inserido no sistema coletivo de abastecimento do Sertão. Segundo

o Atlas Brasil (BRASIL, 2015), até 2015 a demanda de abastecimento do município era de

108 L/s, o abastecimento era considerado satisfatório e toda a população urbana era atendida

com água encanada. A captação de água era realizada no rio São Francisco, tratada na estação

de tratamento de água (ETA) de Delmiro Gouveia e distribuída para a população. 

Até  2015  os  povoados  próximos  as  adutoras  da  CASAL  conseguiam  ser

abastecidos por derivação dessas, mas sofriam com a irregularidade no abastecimento devido

as  perdas  de água por  vazamentos  nas  adutoras  e,  principalmente,  por  furto de água nas

propriedades rurais. Os povoados localizados longe da área de abrangência da CASAL eram

abastecidos por Carros Pipas ou por reservação de água de chuva em cisternas e barreiros.

Em 2016, com o advento do Canal do Sertão, entrou em operação a ETA-Alto

Sertão, captando água diretamente no canal. A ETA-Alto Sertão, inserida no sistema coletivo

de abastecimento do Sertão, aumentou a oferta de água para a região e vem possibilitando o

abastecimento regular de povoados ao longo das adutoras.

Além  do  reforço  no  abastecimento  dos  povoados  ao  longo  das  adutoras  da

CASAL, o Canal do Sertão vem proporcionando o abastecimento de povoados localizados as
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suas margens através de sistemas simplificados. Esses sistemas estão sendo implantados pela

Secretária  Estadual  de  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos  (SEMARH),  Companhia  de

Desenvolvimento  do  Vale  do  São  Francisco  (CODEVASF),  CASAL  e  pela  Prefeitura

Municipal  e  entregues  as  comunidades  para  que  elas  façam  à  autogestão,  ou  seja,  a

comunidade é responsável pela operação e manutenção dos sistemas. O problema é que os

sistemas  estão  sendo  entregues  para  as  comunidades  geri-los  sem  que  sejam  orientadas,

capacitadas e acompanhadas nessa gestão.

A preocupação é que ocorra, com os novos sistemas de abastecimento de água, o

sucateamento que costuma ocorrer com as infraestruturas hídricas implantadas e entregues

para serem geridas por comunidades rurais. 

Cortez (2013) detalha as fases da precarização dos sistemas de abastecimento de

água nas comunidades rurais (Figura 12), como:

 ANTES:  a  comunidade  não  possui  sistema  de  abastecimento  de  água  e  era
abastecida  por  água  sem  tratamento,  tendo  como  fontes  alternativas  de
abastecimento;
 INVESTIMENTO:  a  comunidade  recebe  o  sistema  de  abastecimento  de  água
através de investimentos provenientes do Poder Público, organizações da sociedade
civil e/ou agentes financiadores;
 BENEFÍCIO: a implantação de sistema de abastecimento promove o aumento da
qualidade de vida e saúde na comunidade;
 SEM GESTÃO: a ausência de capacitação da comunidade para gestão do sistema
contribui para o seu sucateio, tornando-o investimento mal sucedido.

Com a Precarização do sistema abastecimento, a comunidade volta a ser abastecida por água

sem tratamento e o ciclo é reiniciado.
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Figura 12 - Fases da precarização dos sistemas de abastecimento em comunidades rurais

     Fonte: Cortez (2013)

Assim, para evitar o sucateamento dos sistemas de abastecimento, é necessário

que um modelo de gestão comunitária seja elaborado e implementado nas comunidades rurais

do município. 

2.3.2 Justificativa

O saneamento é uma das condições essenciais para a preservação da saúde da

população,  além de  proteger  os  mananciais  e  preservar  o  meio  ambiente.  No  Brasil,  no

cenário atual, prevalece a preocupação com o abastecimento de água potável.

A carência de abastecimento de água potável atinge principalmente as periferias

urbanas,  os  pequenos  municípios  e  as  áreas  rurais  (ANA,  2013).  Nesse  último  grupo,  a

dificuldade em ter acesso regular a fontes de água potável é uma situação crítica, em especial

aquelas em situação de extrema pobreza.

Entre  os  princípios  da Lei nº  11.445/07, em  seu  Art.  2º,  destaca-se

a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico (Inciso I).  Um dos grandes

desafios do Brasil é universalizar o acesso aos serviços de saneamento básico.  A situação

demanda a necessidade de planejamento e investimentos. Evidencia-se, assim, a importância e
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a  necessidade  da  aplicação  de  mecanismos  que  auxiliem  no  abastecimento  de  água  de

comunidades rurais.

Visando  preencher  essa  lacuna,  uma  alternativa  para  o  abastecimento  de

comunidades rurais é através da gestão comunitária. A gestão comunitária vem sendo adotada

em  áreas  rurais do  Brasil  e  de  países  em  desenvolvimento,  podendo  contribuir  para  a

conquista da universalização desses serviços.

Neste  sentido,  o  presente trabalho é  plenamente  justificado pela  relevância  do

tema para o meio rural.  Por meio  de um sistema de gestão comunitária de água é possível

contribuir  com  a  acessibilidade  de  água  potável  aos  consumidores  e  a  manutenção  das

infraestruturas hídricas. Uma componente importante deste sistema é a criação de estruturas

de gestão de água e a capacitação das comunidades através da mobilização social, de modo

que promova a autos sustentabilidade e a autogestão do sistema.

2.3.3 Objetivo

Objetivo geral

Construir e implementar um modelo de gestão comunitária para abastecimento de água em

comunidades rurais do município de Delmiro Gouveia - AL.

Objetivos específicos

- Identificar as comunidades que praticam a gestão comunitária;

- Elaborar diagnóstico das comunidades rurais;

- Caracterizar os processos de gestão comunitária praticados e adaptá-los em parceria com a

comunidade;

-  Construir,  conjuntamente  à  comunidade,  metodologias  que favoreçam a  sustentabilidade

financeira, operacional e ambiental dos sistemas para a gestão comunitária. 

2.3.4 Resultados e Impactos esperados

Organizações  para  gestão  de  sistemas  de  abastecimento  de  água  são  bastante

utilizadas  para atender comunidades rurais  e difusas.  Experiências como a da CENTRAL

(Central de Associações Comunitárias para a Manutenção de Sistemas de Abastecimento de

Água), na Bahia e do SISAR (Sistema Integrado de Saneamento Rural), no Ceará baseiam-se

na autogestão por meio da aceitação, por parte da comunidade beneficiada, da administração,
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operação e manutenção de sistemas simplificados de abastecimento de água.

O modelo de gestão comunitária para abastecimento de água deverá ser construído

de  acordo  com  as  necessidades  e  anseios  das  comunidades,  estimulando  a  participação

comunitária  e  o  associativismo.  Assim,  a  gestão  comunitária  proporcionará  melhoria  da

qualidade de vida e saúde e, como consequência paralela, haverá o estimulo ao associativismo

e o empoderamento da comunidade.

O  modelo  causará  um  impacto  social,  econômico  e  ambiental  positivo  no

município  de  Delmiro  Gouveia,  podendo  ser  utilizado  nos  municípios  da  região  com

características similares.

2.3.5 Ações de intervenção

A empresa de consultoria será responsável pela análise dos dados, diagnóstico dos

problemas, elaboração de relatórios e produtos intermediários e volume final do modelo de

gestão,  bem como pela promoção e capacitação dos profissionais envolvidos nas diversas

fases da elaboração e implementação do modelo.

Para construção do projeto serão necessárias as ações de intervenção detalhadas a

seguir, e suas respectivas atividades:

 AÇÃO  01:  PLANO  DE  TRABALHO  E  PROGRAMA  DE  MOBILIZAÇÃO

SOCIAL 

Identificar e quantificar as comunidades rurais existentes no município

- Planejamento inicial do processo de elaboração do modelo;

-  Levantamento preliminar  em documentos  coletados nas  instituições públicas e privadas,

com informações acerca dos aspectos históricos, sociais e econômicos das Comunidades;

- Elaboração de cronograma de visitas e reuniões com as comunidades.

 AÇÃO 02: DIAGNÓSTICO DAS COMUNIDADES RURAIS

Caracterização socioeconômica das comunidades

- Reunião inicial para apresentação do projeto à comunidade;

- Visitas domiciliares para levantamento social e econômico.

Caracterização hídrica, sanitária e ambiental das comunidades

- Visitas técnicas para levantamento dos aspectos hídricos, sanitários e ambientais;

- Levantamento de dados por meio de sistemas de informações geográficas;

- Identificar a fonte de abastecimento de água;

- Identificar o sistema de abastecimento de água.
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Evidenciar os problemas decorrentes do mau uso da água

- Identificar pontos de desperdício de água;

- Levantamento do número de doenças de veiculação hídrica;

- Identificar possíveis pontos de contaminação de água.

Identificar as comunidades que praticam a gestão comunitária 

- Caracterizar os processos de gestão comunitária praticados;

- Identificar os atores envolvidos.

Elaborar diagnóstico participativo das comunidades rurais

- Detalhar a estrutura da associação comunitária;

- Apontar os aspectos socioeconômicos;

- Apontar os aspectos hídricos, sanitários e ambientais;

- Apontar a necessidades de implantação/melhorias de sistemas de abastecimento de água.

 AÇÃO 03: PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO

Adequar os processos de gestão comunitária praticados pelas comunidades

- Apresentação do diagnóstico das comunidades;

- Reuniões com as comunidades para entender as suas necessidades;

- Propor metodologias que favoreçam a sustentabilidade financeira, operacional e ambiental

dos sistemas de abastecimento para a gestão comunitária;

- Discutir com a comunidade os aspectos legais do modelo de gestão.

Propor modelo para gestão comunitária de água

- Apresentar modelo de proposta à comunidade;

- Ajustes do modelo de proposta pela comunidade.

 AÇÃO  04:  MODELO  PARA  GESTÃO  COMUNITÁRIA  DE  ÁGUA  –

DOCUMENTO SÍNTESE

Apresentação do modelo de gestão comunitária

- Apresentar o modelo para gestão comunitária de água à comunidade;

- Apresentação e entrega do modelo de gestão comunitária de água à empresa contratante.

 AÇÃO 05: RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO

Elaboração de relatório de implantação do modelo de gestão comunitária

- Validação do modelo apresentado pela comunidade;

- Escolha dos responsáveis administrativos e operacionais pelo sistema de abastecimento da

comunidade;

- Treinamento dos responsáveis administrativos e operacionais da comunidade.
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 AÇÃO  06:  APRESENTAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS  PARA  AVALIAÇÃO

SISTEMÁTICA DA GESTÃO

Apresentação de procedimentos para avaliação sistemática da gestão

- Reuniões periódicas para acompanhamento da gestão;

- Capacitação continuada dos responsáveis administrativos e operacionais da comunidade.

- Promoção de ações sociais na comunidade;

- Estimular o associativismo e o empoderamento da comunidade;

- Apresentar relatório de acompanhamento da gestão.

A consultoria deverá assegurar a efetiva participação da população nos processos

de  elaboração,  implantação  e  avaliação  do  modelo.  Além  disso,  deverá  haver  ampla

divulgação  do  diagnóstico,  das  propostas  do  modelo  e  dos  estudos  que  o  fundamentam,

inclusive com a realização de audiências públicas.

2.3.6 Atores envolvidos

O projeto será elaborado por uma empresa contratada para prestação de serviço

em consultoria técnica em elaboração de projetos socioambientais. A equipe técnica mínima

necessária  deverá  ser  composta  por  um  coordenador  geral,  um  engenheiro  civil,  um

administrador, um assistente social e um técnico em eletromecânica.

O projeto deverá ser construído em diálogo com a comunidade, de maneira que os

beneficiários estejam envolvidos em todas as suas etapas.

A contratante deverá indicar um grupo de trabalho (GT) formado por técnicos

tanto da empresa contratada como da contratante para facilitar a comunicação entre as partes.

Ao mesmo tempo,  a contratante sugerirá  que a Prefeitura Municipal  de Delmiro Gouveia

indique  técnicos  de  seu  quadro  profissional  para  integrar  o  GT  e,  assim,  garantir  a

operacionalização do modelo gestão criado.

Além disso, a contratada e a Prefeitura Municipal convidarão parceiros (ONGs,

instituições  de  ensino,  órgão  públicos  estaduais  e  federais,  Comitês  de  bacias  etc.)  para

participar das ações de intervenção e fazer prevalecer a construção de um modelo dotado de

um perfil participativo.

A Tabela 3 mostra os atores envolvidos em cada ação de intervenção propostas.
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Tabela 3 - Atores envolvidos nas ações de intervenção

AÇÃO DE INTERVENÇÃO ATORES ENVOLVIDOS
AÇÃO 01: PLANO DE TRABALHO E PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Identificar e quantificar as comunidades rurais existentes no município

Planejamento inicial do processo de elaboração do modelo

Coordenador 
Administrador

Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. Eletromecânico
Contratante

Levantamento preliminar em documentos coletados nas
instituições públicas e privadas, com informações acerca dos
aspectos históricos, sociais e econômicos das comunidades

Coordenador 
Administrador

Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. eletromecânico

Cronograma de visitas e reuniões com as comunidades

Coordenador Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. Eletromecânico
Contratante

Prefeitura Municipal
Parceiros

AÇÃO 02: DIAGNÓSTICO DAS COMUNIDADES RURAIS 
Caracterização socioeconômica das comunidades

Reunião inicial para apresentação do projeto à comunidade

Coordenador Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. eletromecânico
Comunidade

Prefeitura municipal
Parceiros

Visitas domiciliares para levantamento socioeconômico
Administrador

Assistente Social
Comunidade

Caracterização hídrica, sanitária e ambiental das comunidades

Visitas técnicas para levantamento dos aspectos hídricos,
sanitários e ambientais

Engenheiro Civil
Assistente social

Comunidade
Levantamento de dados através de sistemas de informações

geográficas
Engenheiro Civil

Identificar a fonte de abastecimento de água
Engenheiro Civil

Comunidade

Identificar o sistema de abastecimento de água
Engenheiro Civil

Comunidade
Evidenciar os problemas decorrentes do mau uso da água

Identificar pontos de desperdício de água Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social
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Téc. eletromecânico
Comunidade

Levantamento do número de doenças de veiculação hídrica Assistente Social
Comunidade

Identificar possíveis pontos de contaminação de água
Engenheiro Civil

Comunidade
Identificar as comunidades que praticam a gestão comunitária

Caracterizar os processos de gestão comunitária praticados

Coordenador Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Comunidade

Identificar os atores envolvidos

Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Comunidade
Elaborar diagnóstico participativo das comunidades rurais

Detalhar a estrutura da associação comunitária
Coordenador Administrador

Comunidade
Apontar os aspectos socioeconômicos Administrador

Assistente Social
Comunidade

Apontar os aspectos hídricos, sanitários e ambientais Engenheiro civil
Assistente social

Comunidade

Apontar a necessidades de implantação/melhorias de sistemas
de abastecimento de água

Engenheiro civil
Téc. eletromecânico

Comunidade
AÇÃO 03: PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO

Adequação dos processos de gestão comunitária praticados pela comunidade

Apresentação do diagnóstico das comunidades

Coordenador Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. eletromecânico
Comunidade
Contratante

Prefeitura Municipal
Parceiros

Reuniões com as comunidades para entender as suas
necessidades

Coordenador Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. eletromecânico
Comunidade

Propor metodologias que favoreçam a sustentabilidade
financeira, operacional e ambiental dos sistemas de

abastecimento para a gestão comunitária

Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. eletromecânico
Comunidade

Discutir com a comunidade os aspectos legais do modelo de
gestão

Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social
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Comunidade
Propor modelo para gestão comunitária de água

Apresentar modelo de proposta à comunidade

Coordenador Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. Eletromecânico
Contratante

Prefeitura Municipal
Parceiros

Ajustes do modelo de proposta pela comunidade

Coordenador Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. eletromecânico
Comunidade
Contratante

Prefeitura Municipal
Parceiros

AÇÃO 04:  MODELO  PARA GESTÃO  COMUNITÁRIA DE ÁGUA –  DOCUMENTO
SÍNTESE

Apresentação do modelo de gestão comunitária

Apresentar e entregar o modelo para gestão comunitária de
água à comunidade

Coordenador Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. Eletromecânico
Contratante

Prefeitura Municipal
Parceiros

Apresentação do modelo de gestão à contratante Contratada
AÇÃO 05: RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO

Elaboração de relatório de implantação do modelo de gestão comunitária

Validação do modelo

Coordenador 
Administrador

Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. eletromecânico
Comunidade
Contratante

Prefeitura Municipal
Parceiros

Escolha dos responsáveis administrativos e operacionais pelo
sistema de abastecimento da comunidade

Comunidade

Treinamento dos responsáveis administrativos e operacionais
da comunidade

Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. Eletromecânico
Prefeitura Municipal

Parceiros
AÇÃO  06:  APRESENTAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS  PARA  AVALIAÇÃO
SISTEMÁTICA DA GESTÃO

Apresentação de procedimentos para avaliação sistemática da gestão
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Reuniões periódicas para acompanhamento da gestão

Coordenador Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. Eletromecânico
Comunidade
Contratante

Prefeitura Municipal
Parceiros

Capacitação continuada dos responsáveis administrativos e
operacionais da comunidade

Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. Eletromecânico
Comunidade(Responsáveis)

Prefeitura Municipal
Parceiros

Promoção de ações sociais na comunidade

Coordenador Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. Eletromecânico
Comunidade

Prefeitura Municipal
Parceiros

Estimular o associativismo e o empoderamento da
comunidade.

Coordenador Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. Eletromecânico
Comunidade

Prefeitura Municipal
Parceiros

Apresentar relatório de acompanhamento da gestão

Coordenador Administrador
Engenheiro civil
Assistente Social

Téc. Eletromecânico
Contratante

Prefeitura Municipal
Parceiros

Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.7 Recursos necessários

As atividades deverão ser conduzidas por equipe com competência nas diversas

áreas  que  envolvem  a  gestão  comunitária  de  água,  devendo  atuar  proporcionalmente  às

demandas requeridas para cumprimento do escopo dos respectivos produtos.

Para  a  elaboração  do  projeto  será  necessário  uma  equipe  técnica  mínima

especializada e capacitada, e que apresente o seguinte perfil:

-  01  (um)  Coordenador  Geral  do  projeto,  profissional  de  nível  superior  formado  há,  no
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mínimo, 5 anos e com experiência profissional comprovada por meio de atestados técnicos

em coordenação de projetos ou planos ou cargos de gerência na área de Saneamento;

-  01 (um) Engenheiro Civil,  com especialização na área de engenharia sanitária,  recursos

hídricos ou meio ambiente e experiência profissional em elaboração ou desenvolvimento de

planos e/ou projetos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, comprovada por

meio de atestados técnicos; 

- 01 (um) Administrador, com experiência profissional comprovada; 

- 01 (um) Assistente Social, com experiência em trabalhos de mobilização social na área de

meio ambiente ou saneamento, comprovada por meio de atestados técnicos;

- 01 (um) técnico em eletromecânica, com experiência profissional comprovada.

Além dos recursos humanos, serão necessários os recursos materiais mostrados na

Tabela 4.

Tabela 4 - Recursos materiais necessários a elaboração do projeto

RECURSO QUANTIDADE

Veículo 1

Computador 5

Impressora 1

Material de expediente 1

Projetor de imagem 1

Câmera fotográfica 2
                 Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.8 Orçamento

A estimativa orçamentária é de R$ 354.400,00, como mostrado no ANEXO A -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

2.3.9 Viabilidade

Os grandes sistemas de abastecimento são gerenciados por empresas e, apesar das

dificuldades,  tem  viabilidade  financeira  para  sua  administração,  operação  e  manutenção;
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enquanto que os pequenos sistemas são, em geral, deficitários e têm grande dificuldade em

atrair interessados em administrá-los (ANA, 2013).

A gestão  comunitária  é  a  solução  comumente  utilizada  como  alternativa  para

superar as dificuldades no abastecimento de água potável em comunidades rurais.

Para que seja possível o desenvolvimento e o abastecimento das comunidades é

incorporado  ao  sistema  o  modelo  da  organização  comunitária.  Essas  organizações  são

responsáveis  por  levar  os  serviços  básicos  a  comunidades  mais  pobres.  Atualmente,  a

formação de associações e comitês se apresenta como a forma mais viável de gestão de água

em  comunidades  rurais.  O  principal  incentivo  para  a  criação  e  desenvolvimento  dessas

organizações é a iniciativa da própria população que reside no local e que deseja ter acesso a

um abastecimento de água de boa qualidade (CARE INTERNACIONAL; AVINA, 2012).

As  experiências  exitosas  de  organizações  para  a  gestão  de  sistemas  de

abastecimento rural nos estados da Bahia e Ceará vêm impulsionando o desenvolvimento de

modelos  de  gestão  para  abastecimento  de  água  no  Brasil  e  no  mundo,  o  que  revela  a

viabilidade  e  a  importância  da  autogestão  e  autossustentabilidade  dos  sistemas  de

abastecimento rural. Além dos benefícios proporcionados diretamente pelo abastecimento de

água, como qualidade de vida e promoção da saúde, há o desenvolvimento da consciência

coletiva e o fortalecimento das ações comunitárias.

Para  a  elaboração  do projeto  é  necessário  mostrar  que  há  viabilidade  em sua

execução com os recursos a que se tem acesso. Por isso, as viabilidades técnica, econômica e

financeira para a execução do projeto estão imbricadas, como apresentadas a seguir:

 Viabilidade técnica

-  Técnica  de  engenharia:  os  SAAs  serão  projetados  de  maneira  simplificada,  pois  as

comunidades serão responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas.

- Técnico social: implantar em comunidades com associação comunitária atuante ou que tenha

interesse em gestão comunitária.

 Viabilidade econômica

- Gestão comunitária: promoção da sustentabilidade financeira e operacional dos sistemas de

abastecimento, além de estimular o associativismo e o empoderamento da comunidade;

-  G  eração de  benefícios:  acesso  à  água para  abastecimento,  uso  sustentável  dos  recursos

hídricos e qualidade de vida e saúde.

 Viabilidade financeira
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-  Implantação de SAAs: parte das comunidades será atendida pela CODEVASF, através da

CONCORRÊNCIA N.º 19/2017. Há também SAAs em operação pela CASAL e Prefeitura

Municipal, alguns bem conservados e outros necessitando de adequações.

- Recursos humanos: material humano para dar continuidade e manutenção à implantação do

modelo deverá ser disponibilizado pela Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal poderá

firmar  parcerias  com a  CASAL,  SEMARH,  Secretária  de  Agricultura,  Pecuária,  Pesca  e

Aquicultura (SEAGRI), ONGs locais e instituições de ensino da região, como Universidade

Federal de Alagoas (UFAL) e Instituto Federal de Alagoas (IFAL).

2.3.10 Riscos e Dificuldades

Além  da  viabilidade  do  projeto,  é  de  grande  importância  a  identificação  de

possíveis riscos e dificuldades que poderão comprometer o andamento das ações propostas e,

consequentemente, o alcance das metas e dos objetivos estabelecidos. 

Existem muitos pontos que cercam o planejamento de projetos e são problemas

durante a elaboração. Aqui, destacam-se os três principais fatores de riscos e dificuldades que

poderão comprometer a elaboração do projeto proposto.

 Planejamento inadequado

O  planejamento  inadequado  das  ações  propostas reflete  diretamente  no  andamento  da

elaboração  do  projeto.  A previsão  insuficiente  de  recursos  humanos  e  financeiros,  como

também  a  sua  atribuição  em  etapas  inadequadas,  comprometem  o  cronograma  físico-

financeiro do projeto. 

 Informações necessárias à elaboração do projeto

A dificuldade e demora em obter informações com a Prefeitura Municipal e outros órgãos. 

 Liberação dos recursos sincronizados com a necessidade 

A não liberação dos recursos financeiros dentro do cronograma previsto se constitui no maior

risco para a elaboração do projeto, comprometendo o alcance das suas metas e dos objetivos

estabelecidos.

2.3.11 Cronograma

Para o desenvolvimento  e  implementação do modelo  estima-se o prazo de  12

meses de vigência do contrato, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS), de



52

acordo com o cronograma físico-financeiro mostrado no ANEXO B.

2.3.12 Gestão, acompanhamento e avaliação

A contratante  nomeará  um Gestor  para  intermediar  o  acompanhamento  e  a  avaliação das

atividades  a  serem  realizadas  pela  contratada,  bem  como da  alocação  dos  recursos

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

O acompanhamento e a avaliação das atividades a serem desenvolvidas pela equipe técnica

serão realizados pela contratante e/ou por especialistas por ele contratados, para assegurar a

necessária qualidade dos serviços prestados.

Os 06 produtos/documentos técnicos produzidos pela contratada deverão ser submetidos para

aprovação,  em  meio  eletrônico  e  em  formato  editável,  necessários  para  permitir  futuras

utilizações e alterações. A contratada deverá apresentar uma versão preliminar dos produtos à

contratante  para avaliação,  com a possibilidade de serem solicitadas  complementações  ou

ajustes.

A contratante terá o prazo de até 30 dias para avaliação e reapresentação. Por sua vez,  a

contratada terá o prazo de 10 dias para reapresentar os produtos técnicos em duas vias, uma

impressa  e  outra  digital.  Pertencerão  à  contratante  todos  os  direitos  sobre  os  produtos,

relatórios  e  documentos  produzidos  pela  contratada  em  decorrência  dessa  proposta  de

aplicação de recursos.

3 TERMO DE REFERÊNCIA

3.1 Objeto

Contratação de consultoria técnica especializada  em elaboração de projetos socioambientais

para construção  e implementação de modelo de gestão comunitária para abastecimento de

água em comunidades rurais do município de Delmiro Gouveia – AL. O modelo deverá ser
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construído  por  meio  de  metodologias  que  favoreçam  a  sustentabilidade  financeira,

operacional e ambiental dos sistemas de abastecimento de água.

3.2 Justificativa

O saneamento é uma das condições essenciais para a preservação da saúde da população,

além de proteger os mananciais e preservar o meio ambiente. No Brasil,  no cenário atual,

prevalece a preocupação com o abastecimento de água potável.

Inexoravelmente,  “A carência  de  abastecimento  de  água potável  atinge  principalmente  as

periferias urbanas,  os pequenos municípios e as áreas rurais” (ANA, 2013).  Nesse último

grupo, “a dificuldade em ter acesso regular a fontes de água potável é uma situação crítica, em

especial aquelas em situação de extrema pobreza” (CONSEA, 2016).

Entre os princípios da Lei nº 11.445/07, em seu Art. 2º, destaca-se a universalização do acesso

aos  serviços  de  saneamento básico  (Inciso  I).  Um  dos  grandes  desafios  do  Brasil  é

universalizar o acesso aos serviços de saneamento básico. A situação demanda a necessidade

de  planejamento  e  investimentos.  Evidencia-se,  assim,  a  importância  e  a  necessidade  da

aplicação de mecanismos que auxiliem no abastecimento de água de comunidades rurais.

Visando preencher essa lacuna, uma alternativa para o abastecimento de comunidades rurais é

através da gestão comunitária.  A gestão comunitária vem sendo adotada em áreas rurais do

Brasil  e  de  países  em  desenvolvimento,  podendo  contribuir  para  a  conquista  da

universalização desses serviços.

Neste sentido, o presente trabalho é plenamente justificado pela relevância do tema para o

meio rural. Através de um sistema de gestão comunitária de água, é possível contribuir com a

acessibilidade de água potável aos consumidores e a manutenção das infraestruturas hídricas.

Uma componente importante deste sistema é a criação de estruturas de gestão de água e a

capacitação  das  comunidades  através  da  mobilização  social,  de  modo  que  promova  a

autossustentabilidade e a autogestão do sistema.

3.3 Descrição do objeto

A  elaboração  e  implementação  do  modelo  de  gestão  contempla  a  apresentação  de  06

produtos/documentos técnicos previamente aprovados, consolidando as atividades executadas

em cada ação de intervenção.
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Os conteúdos a serem abordados em cada uma das ações, e suas respectivas atividades, são

detalhados a seguir:

 AÇÃO  01:  PLANO  DE  TRABALHO  E  PROGRAMA  DE  MOBILIZAÇÃO

SOCIAL 

Identificar e quantificar as comunidades rurais existentes no município

- Planejamento inicial do processo de elaboração do modelo;

-  Levantamento preliminar  em documentos  coletados nas  instituições públicas e privadas,

com informações acerca dos aspectos históricos, sociais e econômicos das Comunidades;

- Elaboração de cronograma de visitas e reuniões com as comunidades.

 AÇÃO 02: DIAGNÓSTICO DAS COMUNIDADES RURAIS

Caracterização socioeconômica das comunidades

- Reunião inicial para apresentação do projeto à comunidade;

- Visitas domiciliares para levantamento social e econômico.

Caracterização hídrica, sanitária e ambiental das comunidades

- Visitas técnicas para levantamento dos aspectos hídricos, sanitários e ambientais;

- Levantamento de dados através de sistemas de informações geográficas;

- Identificar a fonte de abastecimento de água;

- Identificar o sistema de abastecimento de água.

Evidenciar os problemas decorrentes do mau uso da água

- Identificar pontos de desperdício de água;

- Levantamento do número de doenças de veiculação hídrica;

- Identificar possíveis pontos de contaminação de água.

Identificar as comunidades que praticam a gestão comunitária 

- Caracterizar os processos de gestão comunitária praticados;

- Identificar os atores envolvidos.

Elaborar diagnóstico participativo das comunidades rurais

- Detalhar a estrutura da associação comunitária;

- Apontar os aspectos socioeconômicos;

- Apontar os aspectos hídricos, sanitários e ambientais;

- Apontar a necessidades de implantação/melhorias de sistemas de abastecimento de água.

 AÇÃO 03: PROPOSTA DO MODELO DE GESTÃO

Adequar os processos de gestão comunitária praticados pelas comunidades

- Apresentação do diagnóstico das comunidades;
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- Reuniões com as comunidades para entender as suas necessidades;

- Propor metodologias que favoreçam a sustentabilidade financeira, operacional e ambiental

dos sistemas de abastecimento para a gestão comunitária;

- Discutir com a comunidade os aspectos legais do modelo de gestão.

Propor modelo para gestão comunitária de água

- Apresentar modelo de proposta à comunidade;

- Ajustes do modelo de proposta pela comunidade.

 AÇÃO  04:  MODELO  PARA  GESTÃO  COMUNITÁRIA  DE  ÁGUA  –

DOCUMENTO SÍNTESE

Apresentação do modelo de gestão comunitária 

- Apresentar o modelo para gestão comunitária de água à comunidade;

- Apresentação e entrega do modelo de gestão à contratante.

 AÇÃO 05: RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO

Elaboração de relatório de implantação do modelo de gestão comunitária

- Validação do modelo pela comunidade;

- Escolha dos responsáveis administrativos e operacionais pelo sistema de abastecimento da

comunidade;

- Treinamento dos responsáveis administrativos e operacionais da comunidade.

 AÇÃO  06:  APRESENTAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS  PARA  AVALIAÇÃO

SISTEMÁTICA DA GESTÃO

Apresentação de procedimentos para avaliação sistemática da gestão

- Reuniões periódicas para acompanhamento da gestão;

- Capacitação continuada dos responsáveis administrativos e operacionais da comunidade.

- Promoção de ações sociais na comunidade;

- Estimular o associativismo e o empoderamento da comunidade;

- Apresentar relatório de acompanhamento da gestão.

A população deverá participar efetivamente em todos os processos de elaboração, implantação

e  avaliação  do  modelo.  Além disso,  deverá  haver  ampla  divulgação  do  diagnóstico,  das

propostas  do  modelo  e  dos  estudos  que  o  fundamentam,  inclusive  com  a  realização  de

audiências públicas.
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3.4 Fundamentação legal

A presente licitação reger-se-á pela Lei nº 8.666/93, e suas alterações, na Lei Estadual n.º

5.237/91  e  em  legislação  correlata,  obedecendo  ainda  às  determinações  desse  Termo  de

Referência, suas especificações e seus anexos.

MODALIDADE LICITATÓRIA: Tomada de preços 

O valor estimado para a contratação é de R$ 354.400,00, pelo período de 12 meses; assim a

modalidade admitida para atender a contratação é a TOMADA DE PREÇOS (Lei 8.666/93,

art.23, Inciso II, “b”).

TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e preço

Considerando-se tratar de serviços de natureza predominantemente técnica, e com o intuito de

contratar  empresa  que  tenha  profissionais  com  experiências  na  área  de  saneamento,  em

conformidade com os critérios especificados no item 3.3 Descrição do objeto desse Termo de

Referência, a presente licitação será julgada pelo tipo TÉCNICA E PREÇO (Lei 8.666/93,

art.45, §1º, III).

A  empresa  que  se  habilitar  à  execução  dos  trabalhos  especificados  deverá  comprovar

capacidade  de  desenvolver  trabalhos  de  consultoria  e  assessoria  na  área  de  saneamento,

devendo dispor de técnicos especializados e capacitados para realização das atividades.

3.5 Estimativa de custos

O custo para elaboração e implantação do modelo está estimado em R$ 354.400,00, conforme

planilha orçamentária anexa (ANEXO A).

3.6 Critérios de julgamento

A proponente  deverá  apresentar  propostas  técnica  e  financeira  específica,  integralmente

representativa dos objetivos, atividades e produtos a serem desenvolvidos e entregues, equipe

técnica  necessária,  metodologia  e  etapas  de  trabalho,  custos  e  cronograma  de  trabalho,

estimados de acordo com as especificações constantes nesse Termo de Referência.

a) Proposta Técnica



57

No julgamento da proposta técnica, devem ser contemplados os seguintes critérios e aspectos

apresentados na Tabela 5. A proposta técnica tem nota (Nt) máxima de 100 pontos.

Tabela 5 - Critérios para julgamento da proposta técnica

CRITÉRIOS PONTOS

Experiência  geral  em  estudos  e  projetos  com  comunidades  rurais  e

experiência especifica em estudos e projetos para implantação de modelos de

gestão.

15

Conhecimento do problema e conhecimento geral do escopo dos serviços e

atividades a ser desenvolvidos.
15

Organograma,  dimensionamento da equipe,  atribuições  e  responsabilidades

dos técnicos e cronograma de atividades para execução dos serviços.
20

Currículo e experiência da equipe-chave e apresentação da equipe de apoio. 50

TOTAL 100
Fonte: Elaborada pelo autor

b) Proposta de Preço

A nota financeira (Nf) será calculada multiplicando por 100 a divisão do valor da proposta

financeira mais baixa (Fmin) pelo valor da proposta financeira em avaliação (F), mediante a

formula a seguir, utilizando duas casas decimais e desprezando a fração remanescente:

Nf = 100 x Fmin/F

Em que:

Nf = Nota financeira;

Fmin = valor da proposta financeira mais baixa;

F = valor da proposta em avaliação.

c) Proposta Vencedora

Com base nas notas técnicas (Nt) e financeiras (Nf) apuradas, será atribuída a nota final (N)

de cada licitante, com base na formula a seguir:

N = (Nt x T) + (Nf x P)

Em que:
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N = nota final;

Nt = nota técnica;

T = peso atribuído a proposta técnica;

P = peso atribuído a proposta de preço.

Sendo: T = 0,8 e P = 0,2.

Será considerado vencedor o proponente que obtiver a maior nota final.

3.7 Prazo, local e condições de entrega

O modelo de gestão comunitária para abastecimento de água terá um prazo de 12 meses para

ser  elaborado,  apresentado  e  implementado  nas  comunidades,  seguindo  os  prazos

apresentados no ANEXO B – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Os  produtos/documentos  técnicos  produzidos  pela  contratada  deverão  ser  entregues  e

protocolados na sede da empresa contratante, após os devidos ajustes e aprovação,  em duas

vias, uma impressa e outra digital; e, quando se tratar de planilhas, gráficos, etc., deverão ser

entregues com todas as informações necessárias para permitir futuras utilizações e alterações.

Os produtos deverão ser apresentados em língua portuguesa, com linguagem clara e objetiva,

fazendo referência  às  atividades  realizadas  e  ao  cronograma,  de acordo com o Termo de

Referência, de maneira que a execução das atividades possa ser avaliada.

Pertencerão  à  contratante  todos  os  direitos  sobre  os  produtos,  relatórios  e  documentos

produzidos pela contratada em decorrência dessa proposta de aplicação de recursos.

3.8 Obrigação das partes

a) Da CONTRATADA

- Executar os serviços descritos no item 3.3 DESCRIÇÃO DO OBJETO, conforme o disposto

neste Termo de Referência;

-  Zelar  pela  qualidade dos  serviços  prestados,  buscando alcançar  eficiência,  efetividade e

economicidade;

- Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições de compatibilidade de

habilitação e qualificação exigidas na licitação e por ela assumidas;

- Comunicar à contratante e eventualmente solicitar sua presença sempre que detectar algum

problema que assim o justifique, mesmo antes da conclusão do serviço;

- Possuir disponibilidade para a realização de reuniões técnicas com a contratante, conforme a
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necessidade.

-  Responsabilizar-se pela  contratação e  pagamento do pessoal  necessário à  realização das

atividades  inerentes  ao  objeto  do  contrato,  relacionado  no  item  3.3 DESCRIÇÃO  DO

OBJETO; inclusive pelos encargos sociais e trabalhistas decorrentes;

- Arcar com as atividades de treinamento e/ou nivelamento da sua equipe profissional;

-  Sujeitar-se  à  fiscalização  por  parte  da  contratante,  prestando  todos  os  esclarecimentos

necessários, atendendo as reclamações formuladas e cumprindo todas as orientações, visando

o fiel desempenho das atividades;

- Apresentar à contratante relatório mensal das atividades desenvolvidas;

- Obedecer às etapas do contrato;

- Comparecer às reuniões previamente agendadas, munido de informações sobre o andamento

dos Produtos em elaboração.

- A prestação de contas deverá ser realizada após a solicitação da contradada, apresentando a

documentação abaixo relacionada juntamente com a nota fiscal/fatura:

1) Ofício de encaminhamento pelo responsável da empresa;

2) Produtos/documentos técnicos aprovados pelo gestor e fiscal do contrato;

3) Cópias das seguintes Certidões atualizadas:

  Certidão negativa de débitos com o INSS;

 Certidão negativa débitos do FGTS;

 Certidão negativa de débitos com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

  Certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e a dividas ativa da união;

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

4) Relatório de execução físico-financeira.

- A antecipação da execução dos serviços não implicará em adiantamento para pagamento da

obrigação. O pagamento seguirá o cronograma físico-financeiro apresentado no ANEXO B;

-  Os  pagamentos  serão  efetuados  por  meio  de  depósitos  bancários  em conta  corrente  da

contratada.

-  O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas

pela contratada ensejará  a  aplicação de  sanções  administrativas  previstas  no  contrato  e  na

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos

77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

b) Da CONTRATANTE



60

- Colocar a disposição da contratada os elementos e informações necessários à execução desse

Termo de Referência;

- Esclarecer toda e qualquer dúvida em relação à execução do serviço;

- Aprovar as etapas de execução dos serviços pertinentes, desde o planejamento até sua efetiva

concretização;

-  Indicar  um fiscal  e  um gestor  para  acompanhar  os  serviços  prestados  pela  contratada.

Acompanhar  e  fiscalizar  o  andamento  dos  serviços,  promovendo  o  acompanhamento  e  a

fiscalização sob os aspectos quantitativo e qualitativo;

-  Rejeitar  qualquer  serviço  executado  equivocadamente  ou  em  desacordo  com  as

especificações constantes desse Termo de Referência; 

- Depositar os recursos monetários, na conta específica em nome da contratada, de acordo

com o cronograma físico-financeiro constante  no ANEXO B,  ou comunicar  à  contratada,

quando houver parecer desfavorável à liberação do pagamento, com o motivo da atividade

não executada ou em desacordo com a descrição contida no contrato.

3.9 Acompanhamento e fiscalização

As campanhas de campo e os estudos a ser desenvolvidos pela equipe técnica da contratada

deverão  ser  acompanhados por  técnico-fiscais  da  contratante,  ou por  especialistas  por  ela

indicados,  para  assegurar  a  qualidade  dos  serviços  prestados. O  responsável  pelo

acompanhamento  e  fiscalização  deverá  monitorar  os  serviços  para  evitar  prejuízos  à

contratante,  devendo  intervir  para  corrigir  ou  aplicar  sanções  quando  verificar

desconformidade na prestação do serviço.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de

controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos:

i.  Os resultados  alcançados em relação aos  serviços,  com a  verificação dos  prazos  de

execução e da qualidade demandada;

ii. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e disponibilidade exigidas;

iii. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

iv. Verificação do cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

v.  Consulta  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista  da contratada conjuntamente  à  área

competente da contratante.

A fiscalização  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da contratada,  inclusive  perante

terceiros,  por  qualquer  irregularidade  ou  imperfeições.  A assistência  da  fiscalização  de
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nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da contratada na prestação dos serviços a

serem executados.

À contratada será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se

em  desacordo  com  o  projeto  de  intervenção,  devendo  a  contratada refazer  os  serviços

rejeitados sem ônus adicionais.

3.10 Pagamento

As despesas decorrentes da execução do Contrato serão arcadas pela contratada.  O preço

ofertado  na  proposta  financeira  deverá  conter  todas  as  despesas  inerentes  à  execução  do

Contrato.

Ao fim de cada etapa, após a entrega da versão final de cada produto, o serviço prestado será

atestado.  A nota  fiscal  deverá  ser  emitida  somente  após  a  aprovação  dos  produtos  pela

contratada.

O  pagamento  dos  serviços  prestados  será  efetuado  mediante  apresentação  de  nota

fiscal/fatura, juntamente com a apresentação de documentação fiscal, no prazo de ate 30 dias,

contados a partir da data do atesto dos serviços efetivamente prestados.

O pagamento será efetuado no fim da execução de cada etapa do contrato, conforme Tabela 6,

detalhada no anexo B, em parcelas calculadas a partir do valor do contrato.

Tabela 6 - Etapas de pagamento do contrato

ETAPA DESCRIÇÃO
VALOR

(%)
1 PRODUTO 1: Plano de trabalho e programa de mobilização social 6,0%
2 PRODUTO 2: Diagnóstico das comunidades rurais 33,0%
3 PRODUTO 3: Proposta do modelo de gestão 25,0%

4
PRODUTO  4:  Modelo  para  gestão  comunitária  de  água  –

Documento síntese
7,5%

5 PRODUTO 5: Relatório de implantação do modelo de gestão 14,0%

6
PRODUTO  6:  Apresentação  de  procedimentos  para  avaliação

sistemática da gestão
14,5%

  Fonte: Elaborada pelo autor

3.11 Subcontratação

Não é permitida a subcontratações parcial ou total, por parte da contratada, para a realização
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dos serviços. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa

jurídica,  desde  que:  sejam  observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os  requisitos  de

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da

contratante à continuidade do contrato.

É admissível a substituição de profissional desde que sejam observados pelo novo profissional

todos  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  na  licitação  original.  A  contratada  deverá

apresentar o contrato de trabalho de todo seu corpo técnico. 

3.12 Sanções

A  contratante poderá,  pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  aplicar  as  seguintes

sanções à contratada:

i. Advertência, por escrito, pela inexecução parcial do contrato, pelo cumprimento irregular

das clausulas contratuais ou pela paralisação da prestação dos serviços;

ii. Multa de 2% sobre o valor da próxima fatura, limitada, por sua vez de incidência em

10% do valor global do contrato;

iii. Impedimento de contratar com empresas públicas, por prazo não inferior a 5 anos.

As sanções previstas nesse instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de

forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

A contratada tem direito a um prazo de 05 dias úteis para prévia defesa e o contraditório. 

3.13 Informações complementares

Os casos omissos serão decididos entre as partes, segundo as disposições contidas na Lei

8666/93  e  suas  alterações  e  demais  regulamentos  e  normas  administrativas  federais  e

estaduais.

Esse contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, a

critério da contratante, sem que a contratada tenha direito a indenização, salvo os regulares e

efetivamente realizados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estado de Alagoas tem aproximadamente ¼ de sua população vivendo em áreas

rurais que, em sua grande parte, não tem acesso regular à fonte de água potável. A deficiência
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no abastecimento de água favorece a propagação de doenças, impactando negativamente na

qualidade de vida e bem estar da população.

Nesse  contexto,  a  gestão  comunitária  desponta  como  uma  alternativa  para  o

abastecimento  de  água  em comunidades  rurais.  Sustentada  pelo  tripé  participação  social,

tecnologias sociais e gerenciamento dos sistemas implantados, a gestão comunitária visa o

abastecimento de água em comunidades rurais e, como consequência direta, a promoção da

saúde e o desenvolvimento econômico e social local.

A gestão comunitária é um grande desafio, pois toda decisão deve ser tomada com

a participação  da  população  e  levando  em consideração  as  peculiaridades  regionais  e  as

diferenças sociais e políticas da comunidade.

O presente projeto propôs a elaboração e implantação de um  modelo de gestão

comunitária para abastecimento de água. Para a elaboração foram elencadas quatro ações de

intervenção, que vão desde a apresentação do plano de trabalho até a entrega do modelo de

gestão  finalizado,  passando  pelas  fases  de  caracterização/diagnóstico  das  comunidades  e

discussões sobre procedimentos  de gestão.  É nessa fase que são discutidas as  tecnologias

sociais e de saneamento que atendam e satisfaçam as necessidades da comunidade, pois antes

de qualquer intervenção é preciso conhecer as condições da comunidade.

A  etapa  de  implantação  do  projeto  contempla  a  validação  do  modelo  e  o

acompanhamento da gestão, inclusive capacitando profissionais para a operação, manutenção

e gestão dos  sistemas de abastecimento.  Se nas  fases  anteriores  forem  obtidos  resultados

efetivos, a fase de acompanhamento mostrará que o investimento foi rentável, comprovando a

viabilidade do projeto.

Evidencia-se  que  a  gestão  comunitária  é  uma  tecnologia  social  em  que  a

comunidade  tem  efetiva  participação  nos  processos  de  tomada  de  decisão.  Diante  dos

exemplos ao longo do projeto há de se reconhecer que a gestão comunitária pode contribuir

para  a  universalização  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  em  áreas  rurais,  gerando

qualidade de vida e condições de desenvolvimento humano.
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