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RESUMO – Este estudo tem por objetivo avaliar as causas de atrasos e paralisações em obras 
públicas de macrodrenagem à luz da literatura científica. O método utilizado foi dividido entre 
Revisão Sistemática da Literatura (RSL) para apontar as causas universais e um estudo de caso para 
analisar essas causas em um Programa de macrodrenagem lançado em Recife no ano de 2011, e até 
os dias de hoje, em execução. Os resultados mostram que há coerência entre as causas apontadas pela 
literatura e as encontradas no estudo de caso. A ideia de que com a abertura do setor para investidores 
privados, dada pelo Novo Marco Legal do Saneamento, e que com as privatizações das empresas 
estatais de Saneamento os problemas estariam resolvidos, pode não ser verdadeira; inclusive, como 
se viu do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que injetou bilhões no setor e os resultados 
não foram satisfatórios. O Novo Marco surge então, como uma ferramenta, que pode ser usada no 
combate às causas apontadas. Mas, que precisa de uma boa gestão dos governos e de uma boa 
estrutura técnica em relação ao setor de saneamento, em todos os níveis, para então, conseguir 
alavancar a universalização do saneamento no Brasil. 

 

ABSTRACT – This study aims to evaluate the causes of delays and stoppages in public 
macrodrainage works in the light of the scientific literature. The method used was divided between a 
Systematic Literature Review (RSL) to point out the universal causes and a case study to analyze 
these causes in a macrodrainage program launched in Recife in 2011, and presently in execution. The 
results show that there is consistency between the causes pointed out in the literature and those found 
in the case study. However, the idea that with the opening of the sector to private investors, given by 
the New Legal Framework for Sanitation, and that with the privatization of state sanitation companies 
the problems would be solved, may not be true; including, as seen in the Growth Acceleration 
Program (PAC), which injected billions into the sector and the results were not satisfactory. 
Therefore, the New Framework emerges as a tool that can be used to combat the identified causes. 
But it needs good government management and a good technical structure in relation to the sanitation 
sector, at all levels, in order to leverage the universalization of sanitation in Brazil.  
             

Palavras-Chave – Obras Públicas; Paralisações; Macrodrenagem  

 
1) Universidade de Pernambuco - UPE: Rua Benfica, 455, Madalena/Recife - PE, Brasil, Fone 81 - 3184.7566, rmvf1@poli.br 
²) Universidade de Pernambuco - UPE: e Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Fone 81 – 3184.7566, jaime.cabral@poli.br 
³) Universidade de Pernambuco - UPE: Rua Benfica, 455, Madalena/Recife - PE, Brasil, Fone 81 - 3184.7566, emilia.rabbani@upe.br 
 



 

XIV Encontro Nacional de Águas Urbanas e IV Simpósio de Revitalização de Rios Urbanos 2 
 

INTRODUÇÃO 

Em 1969, foi criado no Brasil, através do Decreto Lei nº 949, o Plano Nacional de 

Saneamento (PLANASA), que teve como objetivo a ampliação da cobertura básica de saneamento 

no País (SATO, 2020). A Constituição Federal de 1988 assegurou o direito ao saneamento básico a 

todos os brasileiros e, através de seu artigo 21, estabeleceu a União como competente para instituir 

as diretrizes para isso.  

Conforme Sato (2020), várias foram as tentativas para regulamentar a questão na década de 90, 

mas só em 05 de janeiro de 2007 foi lançada a Lei 11.445, conhecida como Marco Regulatório do 

Saneamento, contemplando abastecimento de água, esgoto sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais. O objetivo principal era a Universalização 

do saneamento, com eficiência, sustentabilidade econômica e controle social. Essa lei inseriu o 

princípio de que o dever de regular e fiscalizar os serviços públicos de saneamento é do Poder Público 

(MENEGUIN; PRADO, 2018).  

O Brasil vivia, na época, um período de baixos investimentos em infraestrutura e saneamento, 

quando então, em 28 de janeiro de 2007, foi lançado o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), com a proposta de ampliação dos investimentos públicos na área (SOUZA; GOMES, 2020).  

Ainda segundo Souza e Gomes (2020), foram investidos R$ 34 bilhões do orçamento fiscal e da 

seguridade social em ações de saneamento no período de 2007 a 2018, mas os resultados foram muito 

discretos, a cobertura de água avançou menos de 5% (80,9% a 83,5%) e esgoto 10% (42% a 52%); 

sobraram recursos e faltaram obras concluídas.  

Em julho de 2020, foi publicada a Lei 14.026/20, muitas vezes chamada de “Novo Marco do 

Saneamento” (BRASIL, 2020). Conforme pesquisa publicada pela ABAR-Trata Brasil (2021), o 

objetivo da Lei é alcançar a universalização dos serviços de saneamento utilizando os meios de 

investimentos da iniciativa privada. De acordo com Barrocas e Souza (2017), para o Governo, o 

acesso da população ao saneamento passa pela privatização das empresas estatais de saneamento e 

apenas a iniciativa privada está apta para trazer acessibilidade aos que não possuem. Para Araújo e 

Bertussi (2018), o que contribui para não universalização do saneamento no Brasil é a falta de 

recursos para investimento.  
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Silva, et al. (2022), após um estudo de Revisão Sistemática de Literatura (RSL), envolvendo 

821 artigos, sendo 60 elegíveis para revisão e 32 aceitos, investigou as causas de paralisações de obras 

públicas, chegando a 70 causas universais e 16 relacionadas a obras públicas.  

Este artigo busca, por meio dessa RSL e de um estudo de caso de um programa de 

macrodrenagem lançado em Recife, no ano de 2011, que utilizou recursos do PAC, avaliar as causas 

de atraso e paralisações das obras objeto do Programa, a luz do Novo Marco Legal do Saneamento 

no Brasil.  

METODOLOGIA 

Caracterização do estudo de caso 

Em 26 de agosto de 2011, a Prefeitura do Recife, lançou o Programa Canais do Recife, que 

tinha como objetivo a requalificação e eficiência da rede de macrodrenagem do Recife, por meio da 

realização de estudos e projetos, limpeza, manutenção, retificação de calhas e requalificação das 

margens de 18 canais, nas Bacias dos rios Capibaribe, Tejipió e Jordão. O programa buscou beneficiar 

6.500 famílias (A PREFEITURA, 2011).  

O Quadro 1 abaixo, resume os canais, os bairros e o investimento e a Figura 1 ilustra a 

distribuição dos canais. 

Quadro 01 – Composição do Programa Canais do Recife 

 

 

 

Item Bacia Canais RPA Localização Valor

1 Canal ABC 5
Mustardinha e
Afogados 698.028,75      

2 Canal Buriti 3 Apipucos 212.775,21      
3 Canal Caiara 4 Iputinga 297.343,63      
4 Canal do Prado 4 Ilha do Retiro 914.495,36      
5 Canal Parnamirim 3 Parnamirim 1.831.795,81   
6 Canal São Mateus 4 Iputinga 1.009.215,19   
7 Canal do Jenipapo 3 Córrego do Jenipapo 257.664,08      
8 Canal Serpro 3 Parnamirim 519.669,17      
9 Canal Sport 4 Ilha do Retiro 341.431,41      
10 Canal Santa Rosa 4 Cordeiro 616.725,89      
11 Canal Valença 4 Madalena 1.932.325,88   
12 Tejipió Canal Guarulhos 5 Jardim São Paulo 18.589.293,51 

Capibaribe(projeto 
Capibaribe Melhor)
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Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/1220754 adaptado pela autora 

 

O Programa Canais do Recife, que absorveu o Projeto Capibaribe melhor, utilizou recurso do 

PAC e envolveu 18 canais, o programa esperava corrigir a poluição do rio Capibaribe e do Açude de 

Apipucos, o acúmulo de lixo, vegetação e obstrução dos canais, redefinir a questão das ocupações 

irregulares e incrementar o esgotamento sanitário da região. Além de financiar o Plano Diretor da 

cidade, o estudo de um sistema de bombeamento para o Canal Derby-Tacaruna e a eliminação de 

pontos de alagamento na cidade (PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, PMSB, 

2016).  Vários desses Canais possuíam suas margens e leitos invadidos por ocupações irregulares, 

sendo a população sujeita a extrema insalubridade e precária condição de habitação, além de 

inviabilizar a funcionalidade e a operação dos Canais. Sendo assim, a desapropriação dessas áreas 

com o reassentamento dessa população era fundamental para execução do programa. De fato, alguns 

conjuntos habitacionais foram iniciados para receber essa população. (RELATÓRIO CGU, 2017) 

De acordo com o Censo do IBGE (2010), a população do Recife era de 1.537.704 habitantes, 

com uma área territorial de 218,435 km2, chegando a uma densidade demográfica de 7.039,64 

habitantes/km2. A cidade está dividida em 6 Regiões Político-Administrativas (RPAs) e 94 bairros.  

O Programa Canais do Recife, abrangeu 5 RPAs, conforme Figura 01.  

Quadro 01 - Composição do Programa Canais do Recife

Item Bacia Canais RPA Localização Valor
12 Tejipió Canal Guarulhos 5 Jardim São Paulo 18.589.293,51 
13 Capibaribe Canal Ibiporã 1 Coque 9.581.471,88   
14 Jordão Canal Perssegueiros 6 Ibura 3.275.395,85   

15
Canal Ibura de Baixo/
Rio da Prata 6 Ibura 18.743.403,82 
Canal Iraque (trecho 1)
em andamento 5 Estância 7.099.394,01   
Complemento do Canal
do Iraque 5 Estância 8.000.000,00   

17

Canal de Santa
Terezinha - em
andamento 1 Santo Amaro 2.250.350,74   

18 Canal Ourém 5 San Martin 1.627.881,86   
77.798.662,05 

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/1220754 adaptada pela autora

Capibaribe

Tejipió
16
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Sobre as características da população assistida pelo Programa, as populações com maiores 

rendas (R$ 7.200,00 – R$ 11.558,28), localizam-se na RPA 6 e RPA 3 em bairros localizados à 

margem esquerda do Rio Capibaribe (Apipucos, Casa Forte, Parnamirim, Jaqueira, Aflitos, 

Espinheiro, Rosarinho, Tamarineira, Santana), enquanto as de menor renda (R$ 0,00 – R$ 900,00), 

na RPA 1 e RPA 3 (bairro Passarinho). Cinco Canais estão na RPA 5 (R$ 900,00 a 2.400,00), quatro 

Canais estão na RPA 3 (R$ 900,00 a R$ 11.558,28), seis Canais na RPA 4 (R$ 1.800,00 a R$ 

7.200,00), dois Canais na RPA 6 (R$ 900,00 a R$ 1.800,00) e um Canal na RPA 1 (R$ 900,00 a R$ 

1.800,00) (PMSB, 2016). 

Figura 01 – Mapeamento do Programa Canais do Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Fonte: A autora 

Silva, et al (2022), elaborou uma Revisão Sistemática de Literatura (RSL) para obtenção das 

principais causas de excedentes de prazo e paralisações de obras públicas, com artigos publicados 

nos últimos 5 anos, palavras chaves: “obras públicas”, “paralisações”, “excedentes de custos”, essa 

Revisão de Literatura apontou 16 causas de paralisação de obras públicas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo dados fornecidos pela Empresa responsável pelas licitações e contratos dos 18 Canais, 

o Status atual do programa é o apresentado na Figura 2:  
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       Figura 2 – Status das obras em 2022, mais de 10 anos após o início do programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Diretoria de Obras da Contratante 

11 Canais concluídos entre 2011 e 2020 (9 anos), 03 canais encontram-se com seus contratos 

paralisados, 02 Canais sequer foram iniciados e 02 Canais estão em execução. 

Conforme Relatório da CGU (2017), os Canais que não foram iniciados e os que não foram 

concluídos, ou seja, estão paralisados, se devem às desapropriações da população que ocupava suas 

margens e/ou leitos e que não foram realizadas. Ressalta-se ainda, que os Canais concluídos no 

período de 2011 a 2020, tiveram seus contratos com períodos de paralisações e aditivos de prazos, 

em parte, pela não conclusão do Conjunto Habitacional a tempo de receber as famílias 

desapropriadas. As obras dos Canais iniciaram antes das obras de execução do Habitacional e o 

Habitacional enfrentou problemas relacionados a estabilidade e segurança na sua execução, atrasando 

a entrega das unidades. Vale destacar ainda, que os serviços dos Canais que chegaram a ser iniciados 

e foram paralisados, precisarão ser refeitos, considerando o tempo de paralisação das obras.  

Os recursos utilizados no Programa Canais do Recife, como já mencionado, foram oriundos do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC do Governo Federal e conforme, Souza e Gomes 

(2020), os recursos do PAC eram disponibilizados antes do início dos serviços, embora só fossem 

liberados para saque, após as comprovações da execução na forma pactuada. Portanto, não houve 

falta de recursos para justificar as paralisações ou atrasos.    
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Conforme Silva, et al (2022), a Revisão Sistemática de Literatura (RSL) foi elaborada com 

trabalhos publicados entre 2017 e 2021, constituiu-se em 4 etapas: Planejamento (Start); execução e 

sumarização (Rayyan e Excel) e relato. O resultado foram 821 artigos, sendo 60 elegíveis para revisão 

e 32 aceitos, foram investigadas causas de paralisações de obras, chegando a 70 causas universais e 

16 relacionadas a obras públicas, conforme Figura 3. 

Figura 3 – Causas de paralisações e atrasos em obras públicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva, et al (2022)                    . 

De acordo com Silva, et al (2022), as causas de paralisações e atrasos apontadas na figura 03, 

dizem respeito à gestão, fiscalização, processos legais e responsabilização dos envolvidos. Essa 

responsabilização passa por:  Governo Federal, quando analisa um projeto como o do estudo, para 

liberação de recursos, e por exemplo, não impõe que o local que vai abrigar as famílias desapropriadas 

esteja pronto antes da conclusão das obras de macrodrenagem; Governo do Estado, que por meio do 

Tribunal de Contas do Estado tem a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das 

obras, desde a fase da licitação e conter o processo, caso encontre irregularidades; Prefeitura da 

cidade, que na qualidade de titular dos serviços de drenagem e responsável pelo projeto licitado, não 

se antecipou às desapropriações e aos problemas relacionados com o conjunto habitacional;  Empresa 

contratada com erros de execução e serviços refeitos, além de utilização de materiais de baixa 

qualidade; Sociedade, mesmo que sem opção pela necessidade de sobrevivência, quando ocupa áreas 

indevidas às margens dos canais, rios e riachos.  
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Observa-se que a Revisão de Literatura se harmoniza em parte com os dados apontados no 

estudo de caso. Nesse, o problema maior do atraso foi relacionado à 12ª causa de atraso apontada pela 

RSL (aquisição e desapropriação de terreno). Enquanto a RSL aponta como 2ª causa a falta de 

financiamento, o estudo de caso não teve problemas com recursos para financiamento. Porém, 

problemas de falta de gestão, como: licitar o Canal antes do Conjunto Habitacional que vai receber 

as famílias reassentadas estar pronto, além de problemas estruturais que comprometiam a estabilidade 

e segurança do Habitacional podem estar relacionados a 1ª causa apontada na RSL – Baixa 

qualificação da equipe (ou equipes, de forma geral, equipe de projeto, equipe de execução...).  

Trazendo para discussão o Novo Marco Legal do Saneamento, a Lei 14.026/2020, conforme 

Oliveira (2021), o Novo Marco busca organizar a estrutura jurídica de forma a retirar amarras e 

implementar mecanismos de incentivo para desenvolvimento do setor e universalização dos serviços, 

objetivo principal da Lei. De acordo com Souza (2020), o Novo Marco alterou dispositivos em sete 

leis que regulavam o setor, produzindo mudanças radicais, alegando modernização, permitindo aos 

investidores privados mais segurança para aportar recursos, assim como, permitindo privatizações 

das empresas estatais de saneamento.  

É preciso ter comedimento quando se prospecta que trazendo o incentivo financeiro, por meio 

da iniciativa privada, o problema estará resolvido. A União sendo competente para instituir as 

diretrizes, não pode reduzir o seu protagonismo apenas ao repasse de verbas.  Precisa atuar com 

Equipes competentes tecnicamente, capazes de se antecipar aos problemas, desde análise do projeto, 

para liberação dos recursos, até o desenvolvimento dos serviços, com implantação de metas 

intermediárias e monitoramento dos resultados. O Programa Canais do Recife, ratifica essa 

percepção. O recurso financeiro foi garantido, por meio Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), com projeto analisado e aprovado pelo Ministério gestor, entretanto, houve atrasos, 

paralisações e prejuízos para Sociedade.  

Conforme Grimsey e Lewis (2005), os governos buscam a participação do setor privado com 

dois objetivos principais: encontrar novas fontes de financiamento, particularmente em períodos de 

fortes restrições fiscais, e utilizar a experiência do setor privado e maior eficiência na construção, 

operações e gestão de riscos.  
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Com a prerrogativa de trazer a eficiência do setor privado, estabelecimento de metas claras 

(com consequências severas para o não cumprimento), da elevação da qualidade regulatória, da maior 

uniformização da matéria, além do monitoramento capaz de aferir se a evolução do planejado 

confirma o cenário de referência do Plano, indicando o ritmo e a escala de implementação dele, o 

Novo Marco Legal do Saneamento surge como uma ferramenta capaz de lidar com os desafios 

trazidos por uma política pública de caráter social que aborda o direito humano ao saneamento.  

Entretanto, conforme Souza e Gomes (2020), uma estrutura mínima de governança setorial 

precisa ser criada e ser capaz de suportar e profissionalizar os setores envolvidos no município e 

estado para que haja a implementação dos programas propostos.  Considerando que o próprio Marco, 

estabeleceu a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) com competência para editar 

regras e regulamentar normas para o Setor, torna-se fundamental que essas regras regulatórias sejam 

claras, que as agências reguladoras sejam autônomas e independentes, para que não sejam alvo da 

política, nem da apropriação ilegal do capital (SATO, 2020). 

CONCLUSÕES 

À luz da literatura técnica e de um estudo de caso para obras públicas de macrodrenagem, foi 

possível identificar causas de atrasos e paralisações desses contratos, além de uma breve análise da 

contribuição do Novo Marco Legal do Saneamento no combate a essas causas. 

As principais causas de atrasos e paralizações de obras de macrodrenagem podem ser agrupadas 

em limitações técnicas da equipe ou do projeto, falta ou atraso do financiamento, problemas com 

materiais, atrasos em licenças e desapropriações. 

 Entendendo que esse Novo Marco, surge como uma ferramenta no combate a essas causas, 

como todo, e que apenas o fato da abertura do setor para a iniciativa privada entrar com recursos, por 

si só não resolve o problema, haja vista a experiência com Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), que injetou bilhões no setor e mostrou que os problemas são estruturais e de grande porte. Há 

necessidade de capacitar melhor a gestão dos órgãos públicos e sua estrutura técnica em relação ao 

setor de saneamento em todos os níveis. Espera-se que a Agência Nacional de Águas e Saneamento 

Básico (ANA) como órgão regulador possa suprir as lacunas que faltavam para uma eficiente 

contratação e fiscalização dos serviços de macrodrenagem para então, conseguir avançar na 

universalização do saneamento no Brasil. 
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