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Especial | S a n e a m e n to

Pl a n e j a m e n to Constituição brasileira delega às
cidades a titularidade e obrigações pelos serviços

Projetos complexos
exigem alianças
entre municípios

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Gesner Oliveira: “O atendimento às metas de universalização requer um modelo que privilegie a s i n e rg i a ”

Ediane Tiago
Para o Valor, de São Paulo

A complexidade dos projetos
de saneamento ambiental exige
alianças para a gestão dos ativos,
serviços e obras nas regiões me-
tropolitanas e aglomerações ur-
banas. Nessas áreas, os municí-
pios fazem uso comum de recur-
sos como rede de esgoto e de
transporte de água, estações de
tratamento, bacias hidrográficas
e reservatórios.

“O serviço transpõe as frontei-
ras das cidades e o atendimento
às metas de universalização e de
qualidade requer um modelo
que privilegie a sinergia no pla-
nejamento, execução e gestão”,
propõe Gesner Oliveira, profes-
sor da Escola de Administração
de Empresas de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas e sócio
da GO Associados.

Apesar do uso comum de re-
cursos, a Constituição brasileira
delega aos municípios a titulari-
dade dos serviços de saneamen-
to, e com ela todas as obriga-
ções. Esse direito aproxima o po-
der local das decisões de investi-
mentos, mas pulveriza a presta-
ção dos serviços, gerando incer-
tezas e atritos, que variam de
acordo com a conjuntura políti-
ca. “Em regiões metropolitanas,

a decisão de uma cidade afeta
diretamente a outra. O sanea-
mento não pode ser visto de for-
ma isolada”, complementa Fre-
derico Turolla, sócio da consul-
toria Pe z c o e professor da ESPM.

Segundo o Ministério das Ci-
dades estão incluídos no Plano
de Aceleração do Crescimento
(PAC) 1.422 contratos para ini-
ciativas de saneamento básico
em regiões metropolitanas — le -
galmente instituídas e reconhe-
cidas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

As obras de abastecimento de
água, esgoto sanitário, drena-
gem urbana, saneamento inte-
grado e resíduos sólidos urba-
nos atendem às necessidades de
637 municípios, em uma cartei-
ra de projetos que soma R$ 59,5
bilhões. Os recursos são originá-
rios do Orçamento Geral da
União (OGU), do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT)/BNDES.
Desse total, 289 contratos, com
investimentos de R$ 5,3 bilhões,
foram concluídos e os demais
estão em execução.

“O principal desafio é obter
consenso sobre as obras de inte-
resse comum”, afirma Osvaldo
Garcia, secretário nacional de
Saneamento Ambiental do Mi-

nistério das Cidades. Ele explica
que o ministério apoia iniciati-
vas planejadas e propostas pelos
governos estaduais e municipais
que envolvem diferentes cida-
des. A seleção dos empreendi-
mentos exige a apresentação de
um projeto técnico de engenha-
ria e a análise considera o méri-
to da iniciativa, seu estágio de
preparação técnica e sua aderên-
cia às prioridades do PAC.
“Quando ocorre nas metrópoles
— com impactos em diversas ci-
dades —, exigimos que a inter-
venção seja conduzida pelo go-
verno estadual, consórcio muni-
cipal ou por uma cidade líder,
que deve obter anuência formal
dos demais entes federados en-
volvidos”, explica Garcia. Sem es-
se acordo, o empreendimento fi-
ca sem receber dinheiro federal.

A gestão compartilhada dos
recursos (naturais e financeiros)
é, de acordo com Gesner Olivei-
ra, a proposta que pode benefi-
ciar os projetos metropolitanos
e abrandar os problemas de sa-
neamento ambiental que asso-
lam as cidades brasileiras.

A união dos municípios deve
estabelecer consórcios, com par-
ticipação de todos, para regular
e gerir os serviços, além de pla-
nejar as intervenções. “Apesar
das disputas políticas, é necessá-

rio encontrar equilíbrio para be-
neficiar a população. Nesse sen-
tido, os governos estaduais de-
vem atuar como aglutinador de
interesses”, comenta o professor
da Escola de Administração de
Empresas da FGV.

O modelo sugerido por Oli-
veira considera a atuação de
uma agência estadual para regu-
lamentar e fiscalizar o setor de
saneamento ambiental, levando
em conta as necessidades de to-
dos os municípios durante
obras, planos de investimentos e
prestação dos serviços. “A agên-
cia deve ser neutra e não se tor-
nar um braço do governo esta-
dual. Trata-se de um ente públi-
co capaz de coordenar interesses
e abrir espaço para que cada
município participe dos proje-
tos”, afirma. Outra vantagem da
união está no ganho de escala,
benéfico para reduzir custos
com estrutura operacional, para

a obtenção de linhas de finan-
ciamento e melhor gestão de
obras. “Os investidores buscam
projetos alinhados e bem elabo-
rados. A parceria política facilita
a atração de recursos”, diz.

Newton Lima Azevedo, vice-
presidente da Associação Brasi-
leira da Indústria de Base (Ab-
dib) e um dos quatro governa-
dores brasileiros do Conselho
Mundial da Água, explica que o
atual marco regulatório (a Lei
11.445/2007) permite a aliança
entre municípios e até a delega-
ção de titularidade para o gover-
no ou agência estadual. “Demo -
ramos 20 anos para ter uma lei
para regular os serviços. Quem
tem vontade política de tocar as
obras está apostando em parce-
rias e consórcios”, afirma.

Entre os exemplos, ele cita a
parceria público-privada (PPP)
estabelecida entre os 14 municí-
pios da região metropolitana de

Recife (PE) e a cidade de Goiana.
O projeto apresentado pela

Companhia Pernambucana de
Saneamento (Compesa) aos pre-
feitos engloba investimentos da
ordem de R$ 4,3 bilhões, a serem
aplicados no período de 12
anos. O volume de aportes inclui
recursos públicos (R$ 1,1 bilhão
dos cofres estaduais) e privados
(R$ 3,2 bilhões). As obras vão be-
neficiar 3,7 milhões de pessoas
ao ampliar os índices de esgota-
mento sanitário em Pernambu-
co. Sem o acordo, a Compesa es-
timou que as obras envolvidas
levariam 60 anos para serem
concluídas. “As alianças serão
naturais neste segmento. Os pre-
feitos, com raras exceções, já en-
tenderam que o saneamento
ambiental é um problema para
ser enfrentado em conjunto,
grande demais para os municí-
pios lidarem de forma isolada”,
afirma Azevedo.

Trabalhando para 6,5 milhões de pessoas em São Paulo, Mato Grosso, Alagoas,
Paraná e Santa Catarina, contribuímos para a universalização dos serviços de

água e esgoto que o país tanto precisa
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HÁ 7 ANOS
AJUDAMOS A
MELHORAR A
QUALIDADE
DE VIDA DE
BRASILEIROS
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